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O novo momento do 
Rio de Janeiro 

ho chegar aos seis me- 
ses de governo depois de 
empossado no cargo é o 
momento de colocar em 
perspectiva O que construi- 
mos ate agora para que se) 
possivel, a partir das reali- 
zações do presente, avan- 
car mais no futuro. O ambi- 
ente de dialogo tem pros- 
perado e, hoje, trabalhamos 
para todos. Os 
desafios não 
são faceis, exi- 
gem luta diaria, 
mas o resulta- 
do é a certeza 
dequeo Rio de 
Janeiro vive 
uma nova fase. 

Na vespera 
da posse como 
governador, à 
concessão do 4 
saneamento foi 
tanto um sinal Cláudio Castro 

tempo, como tambem re- 
flexo do esforço do qover- 
no para que à estado vol- 
tasse a crescer. O leilão da 
Cedae arrecadou Ri 226 
bilhões, O que vai permitir 
universalizar O saneamento 
para 10 milhões de pessoas. 
Tambem foi possivel asso- 
ciar Os investimentos das 
concessionárias à despo- 
luição da Baia de Gua- 
nabara, da Bacia do Rio 
Guandu e do complexo 
lagunar da Barra da Tijuca. 
Alem disso, em três anos, as 
empresas vão destinar R$ 
1,8 bilhão a comunidades e 
favelas. 

O reconhecimento do 
servidor é outro sinal do 
compromisso do governo 
do estado. Neste mês, 05 
salarios e pensõesforam de- 
positados, mais uma vez, an- 
tes do décimo dia útil. Em 
13 meses, O pagamento foi 
antecipado em 12 ocasiões, 
assim como fizemos com à 
pio parcela do 13º sa- 
aro. O servidor ganha se- 
qurança e previsibilidade 
para se organizar e planejar 
sua vida. És professores re- 
ceberam ainda auxilio- 
tecnológico e aumento no 
valor do auxilio-transporte. 

O planejamento e a boa 
gestão se converteram em 
fator de atração de investi- 
mentos. O Rio resgatou sua 
credibilidade. Hoje, 100% 
dos empregos perdidos du- 
rante a pandemia foram 
recuperados e quase 93 mil 
postos de carteira assinada, 
criados. O apoio aos em- 
reendedores se deu em 
orma de credito para 13 
milnegócios, somando mais 
de R$ 160 milhões. A 
desburocratização propor- 
cionou a abertura de 35 mil 
novas empresas, enquanto 
a establlicade juridica deu 
condições para que com- 
ta como Magazine 
uiza, União Quimica, 

Amazon e BRF escolhessem 
o Rio de Janeiro. O investi- 
mento público foi retoma- 
do com O maior pacote da 
história do estado: o Pacto 
RJ prevê R$ 17 bilhões em 

O DIA 

mais de 50 projetos e previ- 
são de 150 mil novos em- 
pregos. 

Os investimentos 50 fo- 
ram possiveis porque ha uma 

litica de urança pu- 
lica eficiente. Istrarmmos 

uma queda de 13% em rou- 
bos de carga nos nove pri- 
meéiros meses dó anó, O 
menor número para O peri- 

odo desde 2013. 
Nos assaltos de 
rua, houve redu- 
cão de 6% em re- 
lação ao mesmo 
periodo de 2020 e 
chegamos ao me- 
nor numendeho- 
micidios dolosos 

; em 31 anos, pelo 
“4 Oitavo mês conse- 

cutivo. à Foórça- 
: Tarefa de Comba- 

te a Milicia pren- 
deu mais de 900 
Criminosos & pro- 

vOCOU prguilcis de R$ 2 bi- 
lhões a milicianos. O estado 
expandiu o policiamento de 
proximidade para 30 locais 
com o programa Bairro Se- 
qura, presente nas zonas 

orte, Sul, Oeste e Região 
Metropolitana. Não ha lo- 
cal onde a policia não entre. 

ÃO mesmo tempo, é de- 
ver do governo do estado 
zelar pelos mais vulneráveis. 
Para isso, criamos o Supe- 
raRJ, auxilio emergencial 
que beneficia mais de 120 
mil familias, com até R$ 380 
mensais. Asunidades do Res- 
taurante do Povo em Du- 
que de Caxias e Campos ja 
serviram mais de 6 mil refei- 
ções a preço popular. No 
Hotel Acolhedor, a popula- 
ção em situação de rua é 
acolhida e orientada. Para 
aliviar O custo de vida das 
familias, O governo do esta- 
do abriu mão do ICMS do 
arroz, do feijão e do botijão 
de gas, à fim de colaborar 
com a redução do preço 
dos prod oe dis 

Por fim, é fundamental 
agradecer aos profissionais 
da saude que de forma tão 
dedicada cuidaram do povo 
fluminense. O governo do 
estado agiu rapidamente 
para distribuir, em ate dBh, 
as vacinas, sem distinção 
entre interior e capital. São 
º2 milhões de doses aplica- 
das e 60% da população 
totalmente imunizada. Com 
a melhora do Mapa de Ris- 
co, conseguimos flexibilizar 
o uso obrigatório da mas- 
carae retômar as aulas 100% 
iba nas escolas pu- 
litas. 
Cada ação do governo 

busca assegurar que todo 
cidadão tenha as melhores 
condições de vida para si é 
sua familia Tenho certeza 
de que estamos na direção 
certa para recolocar à esta- 
do na posição que merece. 
Em seis meses de gestão, ja 
começamos a transformar 
realidades da capital ao in- 
terior e vamos avançar ain- 
da mais porque o Rio de 
Janeiro não tem tempo a 
perder. 
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Fim de ano imunizado 
A vacinação avança no Brasil e 

[550 já inicia um processo de melhoria 
esegurança em muita coisa. Estamos 
preparando para atingir um pata- 
mar de imunização co-, 
letiva em dezembro. Te- | 
remos um fim-de-ano 
imunizado. 

Mas estamos imuni- 
zados contra os velhos 
problemas ? 

Fim de ano signífica | 
para a maioria das pes- 
soas aumento das des- 
pesas. O consumo dis- 
para. Ea grande questão 
é que cada vez mais se 
usa os meios de paga- 
mento postecipados o que dá a sen- 
sação de não ter tido a saida do 
recurso. 

O grande problema começa no 
início do ano. Às compras de fim de 
ano começam a vencer nessa época. 

IPVA e etc), questões escolares (ma- 

um 

far 
| Em 

Felipe Coelho 
Presidente da Áciat 
Empresário 

Esesobrepõe avários impostos IPTU, 

tricula, material.) e muitos outros 
vencimentos típicos de inicio de ano 

| como anuidades por exemplo. 
Precisamos ajudar a algu- 

mas pessoas a frear o 
endividamento e corrosão de 
riqueza já no amanhecer de 

ciclo. E muita gente leva O 
ano todo para endireitar... mas 

de novo e fica eternamente 
pobrecido. 
Como comerciante raiz, se- 

ria estranho eu desaconselhar 
o consumo. Mas há solução: O 
consumo consciente. 

Um dia podemos falar da 
questão ambiental de um consumo 
consciente e sustentável. Mas hoje 
me atenho a questão financeira. 

Muitas aquisições são bem-vin- 
das. Presentear é maravilhoso. Re- 
novar o guarda-roupa é ótimo. Mas 

tudo pode ser conciliado e aperfeiço- 
ado com uma coisa simples: planeja- 
mento. 

Engana-se quem vê planejamen- 
to como algo complexo e distante da 
realidade, À imagem de detalhadas 
planilhas, planos quilométricos, pla- 
nejamentos intrincados e etc. deve 
ser abandonado. Isso acontece. Mas 
para projetos sofisticados.Para onos- 
so caso, basta anotar em qualquer 
papel oque tem de compromisso no 
início do ano e fazer uma rapida 
conta reversa, 

Dai sai a resposta. Quanto você 
pode gastar, ou melhor, investir em 
coisas boas para você e pessoas que- 
ridas no fim do ano. Lembre-se de 
poupar algo e investir em algum 
ativo, ainda que pouco. Desfrute com 
a consciência tranquila! 

Desejo a você um final de ano 
imunizado contra o endividamento. 
E um excelente final de semana! 

As vezes tenho vontade 
de que muitas pessoas 

quase morram! 
Não me leve a mal, 

estou apenas usando 
uma técnica básica da 
comunicação que é 
uma manchete 
chamativa, mas onde 
quero chegar é bem 
melhor do que a man- 
chete, acredite. 

Imagine que você 
passe por uma experi- 
ência de quase morte, 
sera que você chegaria 
a conclusão que você 
quase vive? Existe uma 
sutil diferença entre 
quase morrer e quase 
viver, já dizia Sarah 
Westfall, 

Acredito no sabor da 
vida como uma força 
incrivel para tudo que 
realizamos, no como 
realizamos, no porque 
realizamos! E percebo 
com fre-quência negó- 
cios, profissionais, 
clientes, pessoas, todos 
vivendo sem 
conseguéncia, 
sem juntar 05 
pedaços entre O 
ontem, hoje e o 
amanha. 

Se diante de 
uma experiência 
tão significativa, 
como quase 
morte, você 
manteria tudo 
em sua vida, em 
seus negócios! 
Todos os clien- 
tes? Todos os fornece- 
dores? O formato de 
sua Operação 

vejo pessoas mu- 
dando suas vidas quan- 
do parecem perdé-las, 
mudando sua forma de 
trabalhar, de negociar, 
de fazer clientes, de 
fazer parcerias. 

Será necessário estar 
em uma posição extre- 
ma para que finalmente 
persemos sobre nosso 
papel nos negócios, 
sobre nossa proposta 
de valor? O valor do 
que fazemos, o valor 
que damos a quem 
consome, a quem 
fornece, a quem execu- 
ta... 

Vejo empresas sem 
metas, profissionais 
sem propósitos, clientes 
sem apego, negócios 
sem vida, e sabermos 
que por trás de tudo 
[550 existe gente, e eu 
pergunto: será que toda 
essa gente quase vive? 

te 
ROBERTO 

Será que você tam- 
bém quase vive! Será 
que o que você faz, faz 
iferença? Será que 

você faz diferente? Sua 
empresa é desejável e 
agrega valor as rela- 
ções as quais se pro- 
põe? Onde você conso- 
me, há algum propósito 
a mais que apenas 
dinheiro? 

Nem todos tém a 
chance de viver uma 
experiência de quase 
morte, seja de seu 
negócio ou de sua 
própria vida, para 
escolher fazer melhor, 
mas todos, absoluta- 
mente todos, têm a 
chance de fazer de 
outra forma e principal- 
mente melhor, todos os 
dias, essa chance apare- 
ce, é só não dexar o dia 
ganhar da gente.. 

Entendo que propó- 
sito é muito mais im- 

portante que 
o prazer, tão 
cultivado 
pela nossa 
sociedade, O 
propósito de 
impactar 
positivamen- 
te através do 
que fazemos, 

| vendemos e 
ed pramos. 

| * Viver com 
nadas propósito, 
afasta O quase viver & 
gera resultado positivo 
em tudo que nos 
conectamos. 

Otima semana, cheia 
de vida e de dias me- 
lhores! 

ROBERTO MENDES 
Mestre em Administra- 
ção de Empresas pela 
Universidade Autôno- 

ma de Lisboa, Publicita- 
rio, especialista em 

Marketing pelo Instituto 
de Administração e 

Gerência da PUC do Rio 
de Janeiro, pós-gradua- 

do em Engenharia 
Ambiental, é professor 
do MBA da UFRJ e da 
Estácio, Consultor de 
Empresas, e sócio da 

TargetComunica, agên- 
cia de marketing On e 

Off Line na região 
serrana/RI. 

CARA OU COROA 
As ls Per Brasil são, 

para os eleitores, um jo 
de cara ou coroa. Essa his- 
tória de cara ou coroa velo 
do império, quando as 
moedas, de um lado, ti- 
nham a imagem da Coroa 
e de outro a esfinge do 
Imperador. Caissem como 
caissem, o Estado vencia. 

Fazer as escolhas certas 
no tempo das eleições é 
jogo de cara ou coroa, por- 
que o Estado inconvenien- 
te será sempre vencedor. 
Fartempo, tempo mesmo, 
que nas disputas para a 
Presidência da República 
não aparece al- 
quém que de- 

nda um Esta- 
do corventente, 
aquele que o 
autor de “A De- 
sobediência Ci- 
vil”, Henry Tho- 
reau, define 
como um go- 
vero que per- 
mite a realiza- 
cão de coisas que possam 
ser Uteis esatisfatórias para 
a vida comum. 

Até aqui tudomeleva a 
crer que teremos muitos 
candidatos à Presidência 
da República. Dois, três, 
quatro, dez ou quinze, 
quem sabe? Mas, ja se vê 
quequandoo Estadoe seus 
agentes são a referência, 
não existe diferença entre 
oque desejam os candida- 
tos dus sentados até hoje. 
Eles falam uns dos outros, 
prometem dermotar seus 
adversários e sacam frases 
de efeito, sem que um só 
que seja, apresente uma 
proposta factivel para cor- 
tar os braços fortes do Es- 
tado Brasileiro. 

Nós que queremos um 
Estado submetido à vonta- 
de do povo brasileiro, so- 
mos como os apostadores 
nasloterias, quefazemsuas 
apostas no mundo real e 
gastam os prêmios num 
exercicio de imaginação. 
Assim que entregam suas 
apostas, eles, em sonho, 
deixam de trabalhar, com- 
pram fazendas, realizam vi- 
agens inesqueciveis e aju- 
dam os parentes. Sortea- 
dos os números, voltam à 
estaca zero, quando pou- 
cos felizardos levam o pré- 
mio pelo qual todos os 
apostadores pagaram. 

Em 2018, acreditamos 

Iackson Vasconados 

queteria chegado avez de 
colocar o Estado Brasileiro 
no devido lugar. Fizemos 
planos para uma situação 
em que o peso sobre os 
nossos ombros seria me- 
nor. No entanto, os tentá- 
culos dos agentes do Esta- 
do tornaram-se mais for- 
tes e a pandemia encheu 
de razão os interventores. 

Retorno a Henry D. 
Thoreau, para retirar duas 
citações do livro dele, cita- 
do antes, de absoluta 
serventia para o povo bra- 
sileiro, mesmo tendo a 
obra surgido como crítica 

à querra dos Esta- 
dos Unidos com o 
México e a escravi- 
dão. Com elas en- 
cerrarei 

A primeira au- 
toriza a desobedi- 
ência civilcomo re- 
ação natural à tira- 
nia: “Todos os ho- 
mens reconhecem 
o direito de revolu- 

ção, isto é o direito de re- 
cusar obediência ao gover- 
no, e de resistir a ele, quan- 
do sua tirania ou sua inefi- 
ciência são grandes e into- 
leráveis”. Que tal? Quem 
topa? Certamente, poucos, 
porque conhecem bem até 
que ponto estão dispostos 
a ir os agentes do Estado 
em defesa de seus príivilê- 
gios. 

O segundo trecho da 
uma lição aos acomoda- 
dos: "Qual a cotação de um 
homem honesto e de um 
patriota? Eles existem e la- 
mentam a tirania e às ve- 
zes até suplicam, mas não 
fazem nada sério que seja 
eficaz. Esperam bem dis- 
postos que outros 
remediem o mal para que 
eles não precisem mais la- 
mentar. O máximo que fa- 
zem quando a oportuni- 
dadelhes passa pertoé dar- 
lhe um voto barato, mos- 
trando-lhe uma expressão 
débil, desejando-lhe felici- 
dade. Hã 999 defensores 
da virtude para cada pes- 
soa virtuosa”. 

Peço licença ao filósofo 
para adaptar a frase e dizer 
que, certamente, para cada 
999 defensores da revisão 
do modelo de Estado forte 
e rebelde, hã um que, de 
fato, esteja disposto a 
implementa-la. 

Boa semana a todos. 
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Prefeito notificado para cessar abuso 
- Vereadores entendem que licitação da concessão da água não pode ser feita ao arrepio da Câmara 

Câmara discutiu o interesse público da palestra 
motivacional para agentes políticos municipais 
- Aprovado requerimento ao prefeito sobre as palestras virtuais contratadas 
pela prefeitura, em quantidade incomum com relação aos anos anteriores 

Aprovado na sessão desta quin- 
ta-feira, 4, da Câmara Municipal, 
pedido informações ao prefeito 
quanto ao patrocínio da munici- 
palidade dado à palestra motiva- 
cional para os secretários e sub- 
sub-secretários municipais, con- 
forme deu ciência à população e à 
classe política matéria publicada 
no DIÁRIO essa semana. Realiza- 
do sem divulgação, ou publicação 
de postagens nas redes sociais para 
comemorar o feito da administra- 
ção municipal, a participação da 
seleta comitiva em evento realiza- 
do em salão de convenções na ci- 
dade de São Paulo chocou a cida- 
de, especialmente por conta da 
forma como o suposto “curso de 
aperfeiçoamento” foi sabido pela 
população, por um video onde um 
secretário aparece fazendo 
dancinha no evento, no chuvoso 
periodo do feriadão decretado em 
Teresópolis, quando as ruas 
esburacadas, os serviços públicos 
paralisados e o lamaçal nas estra- 
das do interior deixaram os mora- 
dores anda mais indignados. 

No prazo de 48 horas, ochefe do 
Executivo deverá encaminhar à 
Câmara, para análise dos verea- 
dores, cópia do processo adminis- 
trativo 23.345/2021 e todos os de- 
mais processos de a refe- 
rente à inexigibilidade de licitação 
019/2021, queteve por objeto a con- 
tratação de 27 inscrições em curso 
de ScralmiEnto pessoal sob res- 
ponsabilidade da CIS Treinamento 
em Desenvolvimento Profissional e 
Gerencial Ltda., empresa de pales- 
tras contratada pela prefeitura por 
dispensa de liatação. Os vereado- 
res querem saber, ainda, se nos anos 
de 2018, 2019 e 2020 e no corrente 
ano houve algum tipo de contrata- 
ção com objeto semelhante, e que as 
nformações sejam prestadas por 
servidor estável. 

Emendando o pedido, que foi 
aprovado por unanimidade, o ve- 

“Vários prefeitos transferiram o feriado, 

“3a Pam 
F, : 

reador Raimundo Amorim pediu que 
fossem acrescentados ao requeri- 
mento informações sobre outras pa- 
lestras, no mesmo periodo, de 2019 a 
2021, contratadas pela prefeitura, 
em modo virtual. denduanio o di- 
nheiro curto da prefeitura poderia 
estar sendo aplicado em consertos 
das ruas, em conservação das estra- 
das do interior, do aparelhamento 
da saúde e melhoria da segurança, 
contratam essas palestras feitas à 
distância, sem nenhuma garantia de 
que o serviço é prestado ou se existe 
atestado da sua qualidade. É neces- 
sário qualificar o servidor público, mas 
os servidores públicos, e dentro daqui- 
lo que estão exercendo, dentro de cada 
área. Se é professor, precisa saber mais 
sobre a educação; se é da Segurança 
Pública... Essas capacitações pessoais 
são de ordem = ea Ai 
não é empresa, que precisa capacitar 
os funcionários”. 

Justificando a discussão que pro- 
vocou, por conta de alguns vereado- 
res incomodados, Maurício Lopes 
observou que o assunto era de gran- 
de relevância para debate porque a 

Curso que era palestra, motivação 
visando cargos comissionados 

Contratado pela prefeitura em 
a ri setembro passado, segundo 
o Diário Oficial, por inexigibilida- 
de de licitação, o curso de “aper- 
feiçoamento do perfil profissional” 
foi organizado num centro de con- 
venções de São Paulo para cerca 
de 2 mil pessoas, pela empresa 
CIS Treinamento em Desenvolvi- 
mento Profissional e Gerencial 
Ltda., que recebeu da municipali- 
dade, a quantia de R$ 134.919,00, 
custando R$ 4.997,00 a partici- 
pação de cada um dos 27 cargos 
comissionados selecionados pelo 
prefeito. 

Além do alto valor unitário de 
R$ 4997 por pessoa para assistir 
a palestra, mais de 1 salário mini- 
mo por dia de aula, O DIÁRIO 
quis saber da administração mu- 
nicipal se houve o pagamento de 
diárias, passagens de avião, ali- 
mentação e hospedagem. A pre- 
feitura disse, tardiamente e aos 
costumes, que “o municipio inves- 
tiu exclusivamente nainscrição dos 
participantes no treinamento. Tan- 

to hospedagem como passagem e 
todos os demais gastos dos partici- 
pantes foram investimentos pesso- 
ais, sem direito à diária, portanto 
sem uso de recurso público. Quantos 
aos participantes custeados com di- 
nheiro público disse terem sido os 
secretários municipais de Adminis- 
tração, Agricultura, Ciência e 
Tecnologia, Controle Interno, Cul- 
tura, Defesa Civil, Desenvolvimento 
Social, Direitos da Mulher, Educa- 
ção, Esportes e Lazer, Fazenda, 
Obras, Planejamento, Saúde, Segu- 
rança Pública, Serviços Públicos, 
Trabalho e de Turismo; o Procura- 
dor Geral; a Subprocuradora Geral; 
o Ouvidor Geral; os subsecretários 
de Comunicação Social, Governo 
(Chefe de Gabinete), de Ordem Pú- 
blica e de Projetos Especiais e o Co- 
mandante da Guarda Civil Munia- 
pal”. Disse ainda que, participaram 
sem investimento público a primei- 
ra-dama, os subsecretários de Es- 
portes e de Cultura, a Coordenadora 
Jurídica /Secretaria de Controle In- 
terno e quatro pessoas que acompa- 
nhavam participantes. 

mudando o de quinta para a segunda- 
feira, fazendo dois dias seguidos de 
folga. Aqui, criaram um absurdo 

feriadão privativo para os servidores" 

” 
= 

população quer saber, e exige a | 
fiscalização por parte dos vereado- 
res.“ Precisamos debaterse, defato, 
existe interesse público nesse cur- 
so denunciado pela imprensa. Pelo 
que entendo, esses treinamentos 
são de desenvolvimento pessoal e 
não poderiam ser pagos com di- 
nheiro público. Esse curso quando 
fiz, não foi a Câmara quem pagou, 
paguei do meu bolso, em 10 vezes, 
e custou menos da metade do que 
foi pago pela prefeitura. Mesmo 
que tenha interesse público, IrTe- 
gularidade tem porque um curso 
não pode custar R$ 2.900,00 no 
varejo e R$ 4.900 no atacado”. 

“Precisamos qualificar os pro- 
fessores com mestrado, doutora- 
do, formando novos profissionais 
da Educação. Se tem dinheiro so- 
brando que seja investido no servi- 
dor e não gasto de forma supér- 
flua”, disse o vereador Luciano San- 
tos, enquanto Leonardo Vasconce- 
los apontou que, embora o conhe- 
cimento não seja caro, mas sim a 
ignorância, não se deve ignorar que 
cursos de preparação dos servido- 
res podem ser obtidos gratuita- 
mente, através da internet. “ Exis- 
tem mais de 1 mil cursos gratui- 
tos. À Câmara, mesmo, tem à dis- 
posição cerca de 3 mil cursos gra- 
tuitos em convênio com o Senado 
Federal. O que tivemos foi 
dancinha em São Paulo e a lama 
comendo solta no interior. Luxú- 
rias, restaurantes, aeroportos e 
superfaturamento, porque a gen- 
te sabe que essa palestra custa 
bem menos”. 

O vereador Marcos Rangel lem- 
brou os dias do feriadão munici- 
pal, quando a cidade ficou sem 
governo de uma quarta-feira à 
terça-feira da semana seguinte. 
“Prpudiaram em cima do povo 
durante esses dias de feriadão em 
nossa cidade. Vários prefeitos 
transferiram o feriado, mudando 
o de quinta para a segunda-feira, 
fazendo dois dias seguidos de fol- 
ga. Aqui, para contemplar os in- 
teresses de um grupo de privilegi- 
ados, pararam a cidade por uma 
semana. Motivação é bom, até jus- 
tifica a dancinha de felicidade do 
secretário, que só dança porque 
está motivado. Mas o povo não 
está motivado não. O povo está é 
dançando na lama enquanto o 
prefeito e os seus dançam custea- 
dos com dinheiro público”. 

WANDERLEY Peres 

De volta do feriadão prolongado, 
quaao passou quatro dias em São 
aulo fazendo curso de coaching 

motivacional ao lado de privilegiado 
magote de secretários e subsecretá- 
rios, o prefeito Vinicius Claussen pu- 
blicou em DO nesta quarta-feira, 4, 
como “presente de natal” para o tere- 
sopolitano, o edital para a concessão 
da água, decidido para ocorrer no 
dia 20 de dezembro, dentro dos fes- 
tejos de final de ano e do recesso do 
poder Legislativo, que hátempos vem 
se mobilizando na justiça para que 
seja cumprida a Lei Orgânica Muni- 
cipal, onde é exigida a ap rn 
dos vereadores antes do mício das 
concessões municipais. 

A decisão levou a Câmara Munici- 
pal a aprovar requerimento ao pre- 
feito, para notificá-lo da necessária 
providência do cancelamento do pro- 
cedimento referente à concessão em 
curso face ao desrespeito a preceitos 
da Lei Orgânica Municipal, sob pena 
de procedimento judicial diante do 
ato de improbidade e abuso de auto- 
ridade. Autor do requerimento, o 
vereador Maurício Lopes observou 
aos pares que a concessão precisa, 
previamente, de autorização legisla- 
tiva e o govemo está na contramão 
ao propor a realização de uma dis- 
puta de preços para depois, então, 
solicitar a aprovação da Câmara Mu- 
nicipal. “Isso não existe. De que adi- 
anta o governo fazer a licitação da 
concessão e ao final de tudo essa 
Casa então apreciar o que foi feito? É 
necessária a autorização legislativa 
sim, e sendo feito algo errado, como 
está, fere até mesmo o principio da 
economicidade”. 

Durante a discussão, o vereador 
Leonardo Vasconcellos propôs que o 
Edital fosse submetido à Agenersa, 
antes de ser feito o leilão. “Essa ava- 
liação será importante porque quan- 
do a Câmara for discutir esse assun- 
to, Ex vamos ter uma opinião consoli- 
dada da agência de águas do Estado, 
com a devida critica, para votarmos 
da forma acertada. O importante é 
que o leilão só ocorra a partir dessa 
avaliação”, sendo o requerimento, 
então, aprovado por unanimidade. 

Segundo o vereador Marcos 
Rangel, desde as audiências públi- 
cas, que foram feitas de forma a não 
esclarecer o público, o processo de 
licitação está prostituido. “Por que 
uma licitação no dia 20 de dezem- 
bro, quando a Câmara está em reces- 
so? Por que fazer a concessão sem 
ouvir antes a Câmara Municipal, 
deixando para os vereadores apenas 
autorizarem o feito já realizado. À 
audiência pública tem sido mais um 
bate papo entre o próprio pessoal da 
refeitura, e feitas em horário de tra- 

balho, quando a população não pode 
participar. Ágora, a prefeito está di- 
zendo que a conta vai ser mais bara- 
ta que o que a Cedae cobra. Como 
essa empresa vai vender água mais 
barato que a Cedae se ela vai reven- 
der a água que comprará da Cedae”, 
questionou. 

“Essa luta é por dinheiro, por di- 
nheiro da outorga para os cofres da 
prefeitura. Mas esse dinheiro é um 
adiantamento que a empresa vai fa- 
zer, para depois arrecadar o valor 
investido junto à população”, disse 
Raimundo Amorim, que propós a 
criação de uma autarquia municipal 
da água, aproveitando toda a estru- 
tura da Cedae, inclusive o pessoal, 
sem fazer a população gastar por 
isso ou pagar mais caro. “À empresa 
vai pagar milhões para o atual gover- 
no, mas vai juntar essa dinheirama 
toda catando mês a mês o dinheironas 
contas de água da população, fazendo 
sofrer a população pobre. É nossa res- 
ponsahilidade fazer parar com isso”, 
emendou o vereador Luciano Santos. 
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Três novos livros de Wanderley 
Peres neste sábado, dia 6 
- Lançamento ocorre na Casa de Cultura, durante evento 
presencial da Academia de Letras depois da pandemia 
Chegando ao fim de um peri- 

odo terrível, em que o convívio 
fraterno e salutar das entidades 
e agremiações de cultura estive- 
ram impedidas das atividades 
presenciais, embora bastante 
ativa nas redes sociais a partir 
doingressode diversosjovens,a 
Academia Teresopolitana de Le- 
tras está retomando, gradativa- 
mente, as suas atividades regu- 
lares, comemorando nesta sex- 
ta-feira, 5de novembro,o dia da 
Cultura, com oencerramento do 
concurso “Os desafios da Edu- 
cação no Século XXT”. Na opor- 
tunidade, foi lançado livro com 
os trabalhos premiados, em con- 
corrido evento com a participa- 
ção das alunas premiadas, to- 
das concluintes do curso Nor- 
mal, quando receberam meda- 
lhas, troféus e prêmios, evento 
coordenado pelas Acadêmicas 
Ana Maria de Andrade, Carol 
Rocha e Mariana Mouteira. 

Nestesábado, novoeventoda 
ATL, e no mesmo espaço, a 
Casa de Cultura, no 
bairro de Fatima, 
ondeocorre a partir de 
9 horas da manhã, 
ocorre a XIV Jornada 
Cultural da FALERJ - 
Federação das Academi- 
as de Letras do Estado do 
Rio de Janeiro, em come- 
moração ao Dia Nacional 
da Cultura e da Lingua 
Portuguesa no Brasil. Na 
oportunidade, acadêmicos 
mostrarão as obras feitas 
durante a pandemia e con- 
tarão suas experiências no 
tempoderecolhimento. Foi a 
oportunidade que o jornalis- 
ta Wanderley Peres, do DIA- 
RIO, escolheuparalançarseus 
três últimos livros: o inédito 
“Sonetos de Teresópolis” e ojá 
revelado em evento da Câmara 
Municipalem 1 de outubro últi- 
mo, “Vereadores de Teresópo- 
lis”, além da segunda edição do 
livro“A Estrada de Ferro There- 
zopolis”, esgotada a edição feita 
em 2009. 

Dos três livros, embora tenha 
o menor número de páginas, 
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Lançado na Câmara Municipal, para 

público específico, em 1 de outubro, à 
livro “Câmara Municipal, que dá memória 

dos vereadores de Teresópolis 

“Vereadores de Teresópolis” é, 
segundoo autor, o quemais tra- 

balho deu, “diante da poucame- 
mória do poder legislativo mu- 
nicipal”. Apêndice do livro “As 
Eleições em Teresópolis”, livro 
grande em finalização, e que vai 
dar notícias das eleições ocorti- 
das em Teresópolis ao longo dos 
100 últimos anos, nos pleitos 
ocorridos apartir de 1922, quan- 
do passamos a escolher os nos- 
sosprefeitos, “Vereadores”, além 
de contar detalhes inéditos da 
política teresopolitana desde o 
tempo em que não havia prefei- 
tura, 1891-1913, traz, também, 
com nomes e fotografias, as últi- 
mas 19 composições da Câmara 
Municipal, desde 1947, quando a 
cidade voltou ater vereadores de- 
pois do periodo de exceção da Di- 
tadura Vargas, entre 1937 a 1945. 

Antologia dos nossos poetas 
sonetistas, “Sonetos de Teresó- 
polis” dedica-se a dar 
memoó- 

eo”, com ME 

peedição d8 esrada de 
ra dostereso- 

politanos que se engendra- 
ram pela poesia metrificada do 
estilo, há muito cultuado ejáum 
pouco em desuso, ultimamente. 
Além dos grandes da poesia que 
viveram entrenós - Manuel Ban- 
deira, Bastos Tigre, Lúcio de 
Mendonça, Adelmar Tavares, 
Olegário Mariano e tantos ou- 
tros -= “Sonetos” revela a arte de 
poetas da cidade que nunca pu- 
blicaram seus versos em livros. 
E, então, um depósito das poesi- 
as dos poetas inéditos Renato 
Ferro, Raul Fernandes, Aurora 
Braga, Ramilo, Renato de Paula, 
Armando Laura, Paulo Macha- 
do, Manita, Renato de Lacerda, 
entre outros. Figuram no livro 
ainda os acadêmicos da ATL 
Paulo Paranhos, Sandra 
Pimentel, Moema Tavares, Ma- 
na Helena Costa, Edson Amaral, 
Rozelene Furtado e os saudosos 
AssisCabral, João Oscar, Gastão 
Neves, Arthur Dalmasso, 
Torcato Monteiro, Valdecyr e 

ais ilustações 

Sonetos 
* Teresópolis 

ENIATTIADE 

JET RIA 

ANTOLOGIA 

cos POETAS DE 
TERESÓPOLIS 

Wanderley Peres 

Soneios de Teresópolis revela a arte e a 

bografia de 62 sonetistas de Teresópolis, 
boa parte dos autores ainda inéditos em 

IvTOS 

Waldemar Lopes, Tomaz de 
Aquino, Amadeu Laginestra, 
Aristides Bastos, Tony 
Marins, leda Guaraná, Saul 
Mariano e Alice Nunes entre 
muitos outros, um total de 
62 biografias. 

Lançada a primeira edi- 
ção em 2009, até hoje a 
mais completa história da 
Estrada de Ferro There- 
zopolis, asegunda edição 
do livro sobre o nosso 
trenzinho da EFT ga- 
nhou mais 150 páginas 
só de fotografias, mui- 
tas inéditas, e que me- 
lhor ilustram a publi- 
cação, agora feita pela 
Casa Editorial, de 
Curitiba, editora que 
está comercializan- 
do nacionalmente o 
livro físico e em e- 
book. “Gosteide fa- 
zer esses três tra- 
balhos e as outras 
pesquisas inicia- 
das hávários anos 

tiveram bom anda- 
mento durante esses tempos te- 

nebrosos da pandemia, quando 
a incerteza da continuidade da 
vida foi a única certeza que tive- 
mos. Agora êénão perder o ritmo 
e dar sequência à essa contação 
de histórias enquantotemosme- 
mórias delas”, lembra Wander- 
ley, que já tem outro livro em 
fase de impressão, seumaiortra- 
balho durante esse tempo estra- 
nho que vivemos, entre março 
de 2020 e ofinal doano de2021. 
Em “Viagem ao Passado”, livro 
com 330 páginas, o autor revela 
textos inéditos de viajantes que 
passaram pela Serra dos Orgãos 
apartir de 200 anos atrás, entre 
1820 e 1920. “É uma história 
imperdivel, na verdade um 
amontoado de histórias onde o 
autor apenas faz a ponte entre 
um relato e outro, cada um mais 
precioso tamanho o encanta- 
mento que tiveram pela nossa 

região os cientistas, escritores, 
botânicos, geólogos, missioná- 
rios e aventureiros detoda espé- 
cie”, antecipa Wanderley. 
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“Não há 
verdade 
que se 
esconda 
por muito 
tempo.” 

Audiência pública, “pública” 
à Câmara Municipal, 

através da Comissão de 
Legislação, Justiça e Re- 
dação Final, estã divul- 
gando realização de au- 
diência pública para a 
próxima quarta-feira, 10, 
as 17h, no plenário da 
Casa. Serã a primeira 
audiência pública sobre 
o Projeto de Lei Comple- 
mentar nº 007/2021, de 
autoria do Poder Execu- 

tivo, que dispõe sobre a 
revisão do Plano Diretor 
de Desenvolvimento 5us- 
tentáaveldo Municipiode 
Teresópolis, para análi- 
se dos capitulos | e Il, 

No formato híbrido, a 
audiência pública será 
transmitida ao vivo pela 
TV Câmara através do 
YouTube e Facebook ofi- 
ciais da Câmara Munici- 
pal de Teresópolis. 

Dia da Cultura sem Cultura 
Data em homenagem 

ao grande jurista e jorna- 
lista, e político, diploma- 
ta, ensaista e orador Rui 
Barbosa, o DIA NACIONAL 

DA CULTURA é comemo- 
rado em 5 de novembro 
no Brasil. 

do contrário do nosso 
pais, onde a data passou 
incólume em tudo que é 
canto, inclusive em Te- 
resópolis, no Japão, a 

data ocorreu no dia 3, 
sendo até feriado, tama- 
nha importânciaque dão, 
para a promoção das ar- 
tes e aumento do empe- 

nho acadêmico, um dia 
de festividades por todo 
o país, como exibições 
de artes diversas, além 
de paradas e cerimônias 
de prêmios, entregues 
para artistas e letrados 
com distinção. 

Servidores e prefeito de boa 
Vale alimentação de 

R5 150 até conclui o va- 
lor devido, 4º parcela do 
Quinto Gatilho do PCCS 
ante do final do ano, re- 
visão geral anual do ma- 
gistério com base na in- 
flação acumulada de 
2021, flexibilização de 
retorno do trabalho, pa- 
gamento da diferença 
das horas extras em 20 
parcelas. Foram provei- 
tosas as conversas dos 
servidores municipais 
com o prefeito Vinicius 
Claussen, que pediuape- 
nas, quanto ao item 

“abono com os recursos 
do FUNDEB”, prazo para 
consulta ao TCE-R] so- 
bre a possibilidade de 
concessão da referida 
gratificação aos profis- 
sionais de educação. 
Assim, se acalmou, um 
pouco, a situação dos 
servidores municipais, 
que não estã tão boa 
como muitos pensam, 
porque além de salário 
em dia, o que não é fa- 
vor, mas obrigação, vári- 
os outros beneficios es- 
tão sendo reclamados, 
direitos garantidos que 
estão esquecidos, como 
o plano de saúde, por 
exemplo, que é umacon- 
quista dos servidores eo 
prefeito vem tentando 
transformar numa grati- 
ficaçãodeRS 85 por mês, 

oferta irrisória que O 
Sind-PIMT não admite. 

Presidente do Sindi- 
cato dos Servidores IM u- 
nicipais, a servidora pú- 
blica Katia Borges havia 
conclamado o funciona- 
lismo para assembleia 
geral na última quinta- 
feira, 4, após reunião 
como prefeito, que seria 
feita na quarta e acabou 
ocorrendona quinta-fei- 
ra, ondetudo se acertou, 
“Precisamos nos organi- 
zar porque o pacote da 
maldade estã voltando, 
esta vindo em conta go- 

tas, por isso a gente não 
estã percebendo. E hora 
de acordar porque sala- 
ro em dianão é garantia 
de direitos”, foram 
alertados os servidores 
pelo Sind-PIMT. 

“Temos o direito ao 
plano desaúde porque é 
uma conquista do servi- 
dor enão podemos vê-lo 
transformado num auxi- 
lio qualquer, com um va- 
lor qualquer, da forma 
como estã sendo apre- 
sentada dentro de um 
Processo, O que é uma 
covardia, diante de tan- 
tas outas que a gente 

vem passando desde 
2015. Agora é a hora do 
servidor se mexer. Ounos 
mexemos ou perdemos 
todos os direitos”, disse 
Katia, antes do encontro. 

Elias Maia está bem 
Atendido no hospital 

Beneficência Portuguesa, 
para onde foi transferido 
depois deacidentedomeés- 
tico em Rio das Ostras, 
onde passava o feriado, O 
vereador Elias Maia vol 
tou para casa nesta sex- 

ta-feira. Agora sob os culi- 
dados da esposa Solange 

e dos filhos, diz que foi 
muito bem cuidado na 
Bené, onde o trato foi de 
cinco estrelas desde a di 
reção,a enfermeiros, mé- 
dicos e auxiliares. 

Fraturou duas coste- 

las e sofreu breve lesão 
na coluna, mas recupe- 
ra-se bem. 

*** Morreu Gilson Jorge de Medeiros, de infarto. 
Motorista da prefeitura, ondetrabalhava hácerca de 
20 anos, por algum tempo na equipe deTiao Corrêa, 
quando passou a se interessar pelos parques e 
jardins da cidade, Gilson chefiou o setor. 
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Que tal começar 
agendando 
uma consulta 
com seu médico? 

CUIDAR DE VOCÊ. ESSE É O PLANO. 

Novembro 

Mês da saúde Unimed 4% 
do homem serrana Rj 
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polis cria o Conselho 
jo e Bem-estar Animal 

- Órgão tem como objetivo a definição de políticas públicas relacionadas à vida e aos direitos dos animais 
Publicada em Diário Oficial, 

a Lei Municipal nº 3.998/2021 
cria o Conselho Municipal de 
Proteção e Bem Estar Animal, 
vinculado às secretarias muni- 
cipais de Saúde e de Meio Am- 
biente. O órgão colegiado de 
caráter permanente, consulti- 
vo para os temas relacionados 
ao manejo populacional de cães 
e gatos e de proteção aos ani- 
mais tem como objetivo a defi- 

nição de políticas públicas re- 
lacionadas à preservação da 
vida e aos direitos dos animais 
domésticos, nativos, exóticos 
ou selvagens. “Resultado de 
projeto de lei de iniciativa do 
Executivo, a lei de criação do 
Conselho é mais uma vitória 
para a sociedade e para nossos 
animais. E fundamental ter um 
Conselho para mostrar o que 
tem sido feito e as ações em an- 

damento em defesa dos animais 
no nosso municipio”, destaca 0 
Prefeito Vinicius Claussen, res- 
ponsável pela implantação da 
Coordenadoria de Proteção e 
Bem-estar Animal (COPBEA) e 
pelacriaçãodo Código Municipal 
de Proteção e Bem-estar Ani- 
mal de Teresópolis. 

Pela lei de criação, o Conse- 
lho Municipal de Proteção e 
Bem Estar Animal será com- 

posto por representantes do 
poder público, do Conselho 
Municipal de Saúde, de uma 
ONG com trabalhos na área de 
manejo populacional de cães e 
gatos em Teresópolis, de um 
protetor independente com 
comprovada atuação na causa, 
um representante da classe de 
medicina veterinária e um re- 
presentante da área de Medir 
cina Veterinária doCentro Uni 

versitário Serra dos Órgãos 
(UNIFESO). “O Conselho é o 
espaço mais adequado para a 
sociedade expor as suas de- 
mandas, questionamentos e 
preocupações relativas ao 
tema e opinar nas tomadas de 
decisões das ações e políticas 
públicas para a proteção e bem 
estar animal”, assinala Jackson 
Muci, coordenador da 
CUPBEA. 

Experiência de vida muda bastante a 
comunicação entre cães e humanos 
- Estudo mostra que animais domésticos têm troca de olhares com os donos 

Um estudo conduzido 
na Universidade de São 
Paulo (USP) mostrou que 
diferentes experiências de 
vida podem alterar a ma- 
neira como os animais 
direcionam o olhar e se 
comunicam com os huma- 
nos para conseguir objetos 
malcançáveis. Ào compa- 
rar 60 cachorros de raças 
e idades variadas, a pes- 
q concluiu que 95,7% 
aqueles que viviam den- 

trodecasa usaramaltern à- 
ncia de olhar pelo menos 
uma vez, enquanto os cães 
que vivem fora de casa se 
comunicaram com menor 
intensidade (80%). Já ca- 
chorros de abrigo, que têm 
pouco contato com huma- 
nos, interagiram ainda 
menos, sendo 588%. 

Publicado na revista 
Behavioural Processes e 
apoiada pela Fapesp - 
Fundação de Amparo à 
Pesquisa do Estado de São 
Paulo-, cestudo analisou a 
açãode olhar para o objeto 
ou alimento desejado, 
olhar para o tutor e voltar 
aolhar À ia objeto, como 
forma de demonstrar oque 
queria, um tipo de comu- 
nicação muto comum en- 
tre o animal eo ser huma- 
no. Este é o primeiro ex- 
E que avalia a di- 
erença entrecães quecon- 
vivem diariamente com 
humanos dentro de casa e 
animais que habitam ape 
nas as áreas externas das 
residências e tém intera- 
cão menos intensa com 08 
tutores. 

“Nós que temos nossos 
pets observamos muito e, 
para nós, po uma coi- 
sa muito óbvia que eles se 
comuniquem conosco pelo 
olhar, que eles entendam. 
Mas, do ponto de vista d- 
entifico, é uma coisa muito 

Este do primeiro experimento que avalia a diferença entre cães que convivem diariamente com 
humanos dentro decasa e animais que habitam apenas as dreasextormas das residências 

complexa, uma espécie 
entender os sinais comu- 
nicativos da outra, conse- 
guir produzir sinais espe- 
cíficos para se comunicar 
conosco. Os cães são muito 
diferentes da maioria das 
outras espécies, mesmo as 
domesticadas. Eles são di- 
ferentes de gatos, ovelhas 
porcos”, disse Juliana 
Wallner Werneck Men- 
des, que realizou o experi- 
mento no Laboratório do 
Cão do Departamento de 
Psicologia da USP durante 
seu mestrado. 

Juliana comparou cães 
de estimação que vivem 
dentro de casa com aque- 
les que ficamem quintais e 
garagens, tendo menos 
contato com os tutores, & 
cães de uma organização 
não governamental (ONG) 
de resgate de cães. “A con- 
clusão foi os que vivem 
dentro de casa e têm esti- 
mulo constante com seus 
humanos, aprenderam 
que a troca de olhares é 
uma forma eficiente para 
conseguir o que querem. 

Os cães de quintal têm a 
mesma capacidade, mas 
não praticam como os ou- 
tros”. 

Oscães de abrigo têm a 
mesma capacidade, mas 
tém menos oportunidade 
de exercitar 1sso porque 
convivem com as pessoas 
só nos momentos de ali- 
mentação e limpeza. “Eles 
usam menos, o que é inte- 
ressante do ponto de vista 
científico, pois, segundo al- 
guns autores, por causa da 
omesticação, 05 cães se 

comunicam automatica- 
mente, e nós vemos q 
hã oefeito doa prendizado 
Isso mostra que as várias 
experiências de uma vida 
inteira vão resultar em 
comportamentos diferen- 

Mais fortes -De acor- 
do com Juliana, a facilida- 
de aumenta para os cães 
treinados em agility - ES- 
pe com obstáculos que 
ortalece os laços afetivos 
entre os animais e os do 
nos -, além de que os mé- 
todos de treinamento po- 

sitivos e não punitivos 
exercem mais estimulo 
para uma comunicação 
mais eficiente com seus 
tutores. “A questão toda é 
a falta de estimulo, que faz 
com que eles usem menos 
esse comportamento, não 
porque não podem, mas 
porque não têm exercita- 
do isso ao longo da vida. 
Mesmo assim, é interes- 
sante que os cães com 
menor estimulo mostrem 
que podem fazer. Com um 
pouco de exposição, eles 
aprendem bem rápido”. 

Juliana destacou que 
está havendo mudança na 
forma como os humanos 
interagem e treinam seus 
cães para pensar em bem 
estar, o que é essencial. 
“Temos que reconhecer 
também que eles têm suas 
diferenças e Ei o bem- 
estar de um é diferente do 
de outro. Podemos usar 
isso para uma interação 
especifica, mais paciente, 
levando em conta a neces- 
sidade do cão, e não só do 
humano”, finalizou. 

Lei reduz ICMS para 12% 
nas contas de luz para 
casas com baixo consumo 
- Medida beneficia clientes que estão em 
programas de tarifas diferenciadas 

O governador Cláudio 
Castro sancionou a Lei 
9.449, que ajudará a dimi- 
nur os gastos com a conta 
de luz para consumidores 
de baixa renda do Estado 
do Rio de Janeiro. 
Publicada no Diário Oficial 
desta sexta-feira, 05, à 
norma reduz para 12% a 
aliquota do ICMS para re- 
sidências com consumo de 
até 450 kwh, desde que os 
clientes estejam no Pro- 
grama Especial de Tarifas 
Diferenciadasda Aneel. Em 
meio à alta do ça na 
energia — provoca ala 
e ia afeta todo 
o pais —, a medida traz ali 
vio para os consumidores 
fluminenses. Uma resolu- 
do da Secretaria de Esta- 
o de Fazenda ainda defi 

nirá as contrapartidas 
exigidas para esse grupo. 

Cim Comes, E2. 

Valadar Alves da Silva. 

bituári: 
Siula Cardoso de Silva Moreira, $L, residia no Meudon. 

Valdir Comes Batista da Silva, residia em Boa Fe. 
Luiz Geraldo de Carvalho, 76, residiaem Venda Nova. 
Maria Valentim dos Santos, 76, resulta em Bonsucesso. 
Luiz Fernando Zardo, 59, mesada no Parque do EImbui. 
Nivea Amorim Lampini, Mi, residiacem A gnies. 
Isaques de Almeida Gonçalves, 35, residiano Meudon. 
Francisca Gomes 70, residiaem São Pedro. 
Rogério Rodrigues, residia em Bonsucesso. 
José Barroso Filho, 78, residia em São Pedro. 
Angela Martins Aleixo Albuquerque, 65, residia em Albuquerque. 
Onofre Pontes de Paula, 80 residia na Váreea. 

Rosa Malenada Silva Pedro, 6 residiaem Vieira. 
Irene Vaz de Melo Pereira Martins, 923, residia no Ao. 
Leni Ferreira de Andrade, 62, residia em São Pedro. 
Gikon Jorge de Medeiros, 64, resulta no Vale do Paraiso. 
Nelma Rosa Pereira Ramos, 74, resulta em Santa Cecilia. 
Dora de Paula Oliveira Penna, 90, residia em Magé. 
Isaias Monteiro, 50 residiana Beira-Linha. 
Teresa de Oliveira Costa, 79, residia no Caleme. 

Argentino Pereira Ramos, 92, resudia no Espanhol. 

José Rosa Sant Ama, 72, residia no Meudon. 
Orestes do Sacramento, 65, residia no Caxangá. 
Célio Dias Manoel, 79, residia no Barroso. 
Lucas Belarmino Rodrigues, 24, residia na Quinta-Lebrão. 
Eduardo Dantas Cerejeira Guedes, residiaem Araras. 

A iniciativa é derivada 
do projeto de lei 4.461/21, 
de autoria do presidente 
da Alerj, André Ceciliano 
(PT), e outros deputados. 
Até então, a aliquota do 
ICMS para o consumo en- 
tre 301 Ewh e 450 kwh era 
de 27% para todos os cli- 
entes. “Agência Nacional 
de Energia Elétrica, rea- 
foton em 52% o valor da 
andeira vermelha pata- 

mar2 das contas de luz. 
Com isso,a cobrança adici- 
onal nas tanifas passou de 
Rs 6,24 ra KR 949 à 

cada 100 kWh (quilowatt- 
hora) consumidos. Com 
essa medida, a população 
passou a ser obrigada a 
reduzir o consumo de 
energia elétrica num mo- 
mentoem que opaís passa 
por uma grave crise”, ex- 
plicaCeciliano. 
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Goremador Claudio Castro apresentou os avanços de seu govemo é anunciou novas obras para Teresópolis e outras cidades 

Em Teresópolis, Claudio Castro anuncia 
data para início das obras na RJ-130 
- Govemador participou de evento com autoridades de diversos municípios e destaçol outros investimentos pars a Esc 

Luz BanDEira 

O governador Claudio Cas- 
tro, acompanhado de comitiva 
com integrantes do alto escalão 
do governo, cumpriu agenda 
nesta sexta-feira, 05, no com- 
plexo de hotelaria e lazer Le 
Canton, em bt Grande, 
Terceiro Distrito de Teresópolis. 
Os encontros e debates começa- 
ram envolvendo representan- 
tes do MercoSerra e Rede de 
Ne; ôcios da Serra Verde Impe- 

que une os municípios de 
Teieganla, Petrópolis e Nova 
Friburgo e tem como missão a 
integração e fortalecimento da 
economia destas cidades. Tam- 
bém na programação do gover- 
nador esteve uma apresentação 
do plano de atuação do Consór- 
cio Intermunicipal de Desenvol- 
vimento da Região Leste 
Fluminense, do qual o prefeito 
Vimcius Claussen é vice-presi- 
dente. Constituído por 15 muni- 
cipios, o Conleste tem como ob- 
jetivo principal traçar estratégi- 
as conjuntas, conquistando par- 
cerias, tomando as cidades con- 
sorciadas mais atrativas a novos 
investimentos que possam con- 

Lideranças políticas do estado projetam um intedoreconomicamente forte crescimento para a região 

tribuir para o crescimento eco- 
nômico, cultural e sustentável 
da região. Esta foi a terceira visi- 
ta do governador a Teresópolis 
este ano. Em janeiro, despachou 
de seu gabinete itinerante na 
ocasião sa gem dos LO anos 
da Tragédia das chuvas na Re- 
gião Serrana. Seis meses depois, 
o Castro participou das come- 

morações pelos 130 anos do 
municipio, quando lançou a pe- 
dra fundamental do recapea- 
mento da rodovia Teresópolis- 
Friburgo. Nesta sexta, aliás, esse 
foi um dos pontos cobrados pe- 
los jornalistas presentes. Segun- 
do informado, o tão esperado 
recapeamento começa na se- 
gunda semana de dezembro e o 
investimento passou dos R$ 75 
milhões para R$ 86 milhões. 

Em a no Le Canton, 
govemador disse que agora 
trabalha em um E 
Covid e a vacinação caminha 
para a etapa final. “E realmente 
um novo tempo, as obras que a 
gente prometeu lá atrás já estão 
em fase final de licitação, algu- 
mas já até começaram. Hoje as 
demandas aqui são um pouco 
menos estruturais e mais de 
a uestões tributárias e para me- 

orar o incentivo ao empreen- 
RE anunciou espa Clau 

jo Castro. À reportagem do jor- 
nal O Diário e Diário TV questi- 
onou ao governador sobre ações 
ara fortalecer a economia do 
Estado. “A infraestrutura do 
nosso interior é muito ruim, es- 
tradas muito quebradas e insu- 

ficientes, poucosmodais chegan- 
do. Então o Estado hojeestácon- 
sertando as estradas, a gente 
está olhandocom grande foco as 
exportações. Eu acredito muito 
como um polo de logistica, então 
agente está investindo em todos 
os portos do interior. Eu ajudei 
agora a modemikar o porto de 
Macaé, o porto de Maricá, essa 

MercoSerra reuniu políticos e empresário em tomo do mesmo objetivo, fomentar a economia da região 

semana agora a gente deve fi- 
nalmente liberar a ponte da 
integração de São João da Barra 
e ligar esses portos ao interior, aí 
é que a gente vai fortalecer 0 
produtor, a gente vai diminuir o 
custo dele, ele val ser mais com- 
petitivo e vai poder se desenvol- 

ver mais. Além dis- 
so, quanto mais in- 
fraestrutura tiver e 
principalmente com 
os distritos industri- 
ais que a gente que 
incentivar de 
gente vai er fi- 
nalmente industria- 
lzar o nosso interi- 
or”, projeta. 

Saúde 
financeira 

Castro falou ain- 
da sobre o cuidado 
observado pelo go- 
vemo para manter 
asaúdefinanceirado 
Estado, que limita 
incentivosfiscais que 
precisam ser apro- 
vados antes pelo 
Confaz (Conselho 

Nacional de Política Fazendária), 
mas que boas práticas copiadas 
de outros Estados já estão na 
pauta da equipe econômica, com 
ncentivo fiscal sobre O arroz O 
feijão e o gás de cozinha, por 
exemplo. “Tem que ser com 
muita responsabilidade, aumen- 
to (de salário) de servidor, cimi- 
nuição de impostos tem que ser 

feito com responsabilidade, não 
adianta querer fazertudo deuma 
vez só e quebrar o estado, 0 es- 
tado está 1008 no azul”, ponde- 
ra. O evento recebeu a presença 
de secretários de estado e muni 
cipais prefeitos, empresários é 
vereadores de vários municipi- 
os do Estado do Rio de janeiro é 
o Presidente da Câmara Muni 
cipal, Leonardo Vasconcelos, que 
ressaltou a importância de 
Teresópolis nesse novo cenário 
de recuperação da economia. 
“Isso demonstra a importância 
de Teresópolis para o Estado do 
Rio de Janeiro emaisdoqueisso, 
a SEO de ARA 
centro de atenções e soluções 
pra todas as demandas da re- 
gião”. 

Teresopolitano 
no governo 

Quem também falou com a 
nossa reportagem foi o assessor 
especial de governo, o teresopo- 
litano Alex Castelar, que desta- 
cou os pontos positivos desse 
encontro de lideranças politicas. 
“Eu acho que são muitas coisas 

tivas, a primeira delas é que 
a terceira vez, em umano, que 

o governador do estado Claudio 
Castro está em Teresópolis. 
Acho que na história de Tere- 
sópolis, talvez tirando o (Gover- 
nador) Faria Lima, que morou 
aqui, nunca tivemos a presença 
de um e em tão pouco 
tempo. cel si dizer o seguinte, 
o governador anunciou muitos 

investimentos, a Terê-Fri que a 
do já vem falando muito so- 

e ela, já foi anunciada e agora 
fr data, dia 10 de dezembro 
Er as obras. O governa- 

deu o start, a licitação já 
Pe em reta final ehoje o presi- 
dente do DER disse aqui que dia 
10 de dezembro as obras come- 
cam, que é um problema 
gravissimo que nós temos aqui”. 
Alex destacou também que es- 
tãona reta final as obras de 2011, 
da região da Granja Florestal, 
que a estação de tratamento de 
esgoto da Fazenda Ermitage está 
sendo finalizada e que a constru- 
ção da creche do bairro também 
sendo concluida. 

Prefeito feliz 
O prefeito Vinicius Claussen 

mostrou-se satisfeito com o 
momento importante da cidade 
nessa integração r oral. “Hoje 
tivemos uma age erosa, 
focando princi ipalmente a recu- 
peração econômica e a gera e 
de emprego. A Covid está 
gando ao fim, trabalhamos é 
to para chegar até aqui, e agora 
junto com o Mercoserra, uma 
agência de fomento com as prin- 
cipais lideranças produtivas e 
empresários da região de 
Petrópolis, Teresópolis, Fribur- 
go, Guapi e Areal. Fizemos uma 
agenda de trabalho quando fo- 
ram apresentadas demandas 
para o governador e os secretá- 
rios de estado”, pontuou Claus- 
sen. 
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o - HOSPITAL SÃO JOSÊ 
' REDE SANTA CATARINA 

TERESÓPOLIS 

“epela. 
prevenção 

sempre. 

Mostre ug não hã preconceito 
algum em se cuidar sempre. 

H TodosPelaSaúdeDeles 4 

Nro ode D GAVAS] 

Novembro é o mês de conscientização da saúde masculina. 

Vamos nos juntar a eles para promover 

uma melhor qualidade de vida e 

lembrar a importância do diagnóstico 

precoce do cancer de próstata. 

Afinal,as chances de cura dessa doença Consulte o nosso site: 

serão maiores o quanto antes ela for wwyw.hospitalsaojose.com 
diagnosticada. 

Atendemos os principais 
convênios médicos do país. 

Fale com o seu médico e realize os exames preventivos. 

Mhospitalsaojoseteresopolis O hospitalsaojoseteresopolisr) in) hospitalsaojoseteresopolis 
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E) promotor de eventos era ElAkbare odiretordoClubedos Amigos 
do Ântigo Léo Campos no Programada Nina na Diário TV Seraomais de 350 carros antigos na exposição 

Encontro de autos antigos marca a 
retomada dos eventos em Teresopolis 

- Le Canton sera palco de mais uma reunião do “Amigos 

Nina Benenito 

(MINA BENEDITO 

Com os eventos paralisados 
por quase dois anos em função 
da pandemia, o setor do entrete- 
nimento foi duramente atingido 
- sendo O primeiro a parar suas 
atividades e certamente o último 
a retornar. Importante destacar 
que se trata de um segmento 
que promove turismo, renda, 
emprego, tributos, desenvolvi- 
mento social como um todo, e 
que no Brasil, representa 45% do 
nosso PIB. Em entrevista ao “Pro- 
grama da Nina” na Diário TV, o 
promotor de eventos Azra El 
Akbar falou sobre a retomada 
dos trabalhos em Teresópolis. 
“são 20 meses impedido de tra- 
balhar por conta da pandemia, 
mas que agora a gentesente que 
é omomento de retomar, a gen- 
te precisa andar, prosperar. 
Quando falamos em evento, 
estamos falando de vários pos- 
tos de trabalho, pessoas sendo 
contratadas, pessoas que terão 
umarenda extra nomês de outu- 
bro para presentear o filho, para 
ajudar nas contas de casa”, 
enfatizou Azra, que participa da 
organização da 38º edição do 
Encontro de Automóveis Anti- 
gos de Teresópolis, uma realiza- 
ção do ig "Amigos do Anti- 
go" em substituição ao evento 
originalmente criado pelo 
Teresópolis Clube de Automó- 
veis Antigos, prevista para o pró- 
ximo fim de semana: De 12 à 15 
de novembro noHotelLeCanton, 
em Vargem Grande. 

Este serã O primeiro evento 
oficial da Região Serrana, que 
retorna seguindo todos os pro- 
tocolos de segurança sanitária 
exigidos. “lã conseguimos em 
conjunto com a Secretaria de 
Saúde criar um protocolo mun- 
do seguro para que todo mundo 
possa participar, afirma o pro- 
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À nostalgia fará parte do evento em grande estilo. Exposição será realizada em espaço amplo, garantindo conforto e segurança para os visitantes 

motor. Este será um evento fa- 
miliar com diversas opções de 
entretenimento desde a criança 
até o idoso. A exposição contará 
com praça de alimentação tradi- 
cional, com várias opções de 
gastronomia, incluindo a parte 
das cervejas artesanais e Os 
drinques, três shows por dia (sem 
pista de dança, por conta dos 
protocolos de segurança sanita- 
rias), espaço kids com brinque- 
dos inflaveis, oficinas de slimes, 
além do Parque Magic, que para 
o evento tera um preço especial 
para os teresopolitanos e turis- 
tas. O evento é “Pet friendly eo 
visitante poderá levar o seu filho 
de quatro patas sem nenhum 
problema. Outra atração será O 
“mercado de pulgas”, onde os 
amantes de carros poderão en- 
contrar aquela peça que falta no 
seu carro ou alguma decoração 
diferente para o seu antigo. 

O Amigos do Antigo 
Leonardo Campos, que faz 

parte da diretoria do clube Ami- 
gos do Antigo, destaca a impor- 
tânciadoevento paraTeresópolis 
e da parceria ao longo dos anos. 
“Nosso dube assumiu esse even- 
to desde 2009 e demos continui- 
dade ao longo desse tempo. Te- 
mos uma forte parceria com o 
Azra desde 2017, mas nessa edi- 
ção estamos com um formato 
um pouguinho diferente, nos 
adaptando anova realidade, e já 
fazendo um ensaio com um 
evento Masterda Federação Bra- 

Entrada Franca 
De 12 a 15 de novembro, 

das 8h às 23h 

Local: Hotel Le Canton 
(Rua Antônio da Silva 300 

em Vargem Grande! 

sileira no ano que vem que re- 
presentara Teresópolis a nivel 
nacional e talvez internacional 
com grande visibilidade para a 
cidade”, afirma Leonardo. “Um 
fomento para a economia do 
municipio, uma vez que moui- 
mentara a rede hoteleira, Os res- 
taurantes, o turismo de uma for- 
ma geral”, conclui. “Nós somos 
umciube filiado aFederação Bra- 
sileira de Automóveis Antigos, 
hoje emitimos o certificado de 
originalidade do automóvel, ou 
seja, o associado tem o direito de 
colocar a placa de colecionador 
no carro dele. O clube hoje não 
tem só a função de fazer o even- 
to, vai muito além da exposição, 
tem toda uma questão social no 
qual a gente abraça na cidade, 
fazemos doações e campanhas 
por trás do evento, o que eleva 
também a qualidade do clube 
junto a sociedade. Basta gostar 

de carro antigo que a pessoa já 
pode fazer parte do dube, não 
precisa necessariamente ter um 
carro antigo. Basta entrar no site 
amigosdoantigo.com.br e fazer 
asua inscrição”, completa. À rede 
hoteleira já esta lotada devido ao 
evento e as inscrições, limitadas 
a 350 veiculos, também foram 
encerradas. Tradicionalmente, O 
encontro recebe o dobro de par- 
ticipantes. 

O Hotel Le Canton 
"O evento ocorrerá no Hotel 

Le Canton e por isso nós pensa- 
mos também na logistica de lo- 
comoção das pessoas. Teremos 
no local 10 vagas disponibiliza- 
das para carros de aplicativo, jus- 
tamente para que as pessoas não 
tenham que se preocupar com a 
falta de carros na região. Vamos 
ter quatro vans o tempo todo 
fazendo esse trajeto”, diz Azra. 
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Cinco homens participaram do 

roubo nas Lojas Americanas 
- Dados encontrados em celular esquecido no local podem ajudar na investigação 

O Setor de Inteligência do 30º 
Batalhão de Polícia Militar e o de 
Investigações da 1102 Delegacia de 
Polícia estão analisando dados 
coletados após assalto registrado na 
unidade do bairro do Alto das Lojas 
Americanas, na Avenida Oliveira 
Botelho. Olocal foi invadidoe rouba- 
do por quatro homens na manhã 
desta sexta-feira, 05, sendo que um 
quinto elemento teria ficado em um 
veiculo Logan de cor branca aguar- 
dando o restante do bando. De acor- 
do com informações apuradas pelo 

INSCRIÇÕES ABERTAS 

Diário, a placa do veiculo já foi 
Wlentificada. Um telefone celular 
ns a local do em di iai 

ode ajudar na apuração do fato que, 
ao que tudo indica, foi p raticado por 
bando de fora da cidade. O material 
fhiapreendido e apresentado na 1108 
DP. Foram roubados entre 20 é jo 
telefones celulares e um aparelho 
video game XBox. Segundo do 30º 
BPM, ccrime não foi comunicado ao 
telefone 190, ficando alguns milita- 
res sabendo através de mensagem 
de uma empresa de monitoramento, 

GRADUAÇÃO EM 

FISIOTERAPIA 

VESTIBULAR ONLINE GRÁTIS 

TÉ MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 

10% DE DESCONTO EM NOVEMBRO 

(21) 99860-8488 
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repassada para um grupo de 
WhatsÃpp. Se o quartel local tivesse 
sido acionado diretamente, as 
chances de fuga dos bandidos teri- 
am reduzido consideravelmente, 
como ocorreu em outros crimes se- 
melhantes registrados em 
Teresópolis, entre eles casos anota- 
dos na mesma unidade das Lojas 
Americanas. Informações que pos- 
sam auxiliar no serviço de apuração 
podem ser passadas para os telefo- 
nes 190, 2742-7755 € 99817-7508. 
Não é necessário se identificar. 

* Inscrições 
para oVestibular 
Cederj terminam 

na prôximaterça 
As inscrições para O 

Vestibular Cederj 2022.1 
(https: / ww cecier) edu. 
br/consordo-ceder)/ves- 
tibular /2022-1/) termi- 
nam na próxima terça-fei- 
ra, 09,€ o pagamento da 
taxa de insenção, no valor 
de 85,00 (oitenta e cinco 
reais), deverá ser realiza- 
do, impreterivelmente, até 
odiatode novembro. Re- 
alização da Fundação 
as à vinculada à Secre- 
taria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, O 
concursovisa ao preenchi- 
mento de 7.624 vagas em 
17 cursos de graduação à 
distância, oferecidos defor- 
ma gratuita por 7 institui 
q Pior DO 
ambito do Consórcio Ce- 
der).NoPolo de Teresópolis 
(Av. Lúcio Meira, 239, 
Várzea), a UERJ ofertará 
30 vagas para O curso su- 
penor de cd e 30 
para o de Geografia. 

A prova está prevista 
para ser realizada no dia 
12 de dezembro. O Vesti- 
bular Ceder) 2022.1 con- 
tará com o aproveitamen- 
tode notas de mais de uma 
edição do Enem. O candi- 
dato qe desejar utilizar a 
nota do Enem deve pres- 
tar atenção às regras defi- 
nidas, no edital, por cada 
universidade. Administra- 
do pela Fundação Cecier), 
órgão vinculado à Secre- 
taria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação, o 
Ceder) é mantido através 
de recursos do Governo 
do Estado do Rio de Janei- 
ro e do Governo Federal, 
por meio da Capes e da 
UAB. Parte desses recur- 
sos também é gerada E 
cooperação com a Prefei- 
tura de Teresópolis. 
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PROGRAMAÇÃO DO CINEMA 

ETERNOS 
20:00h legend 
14:30 | 17:30 
| 20:30 dublado 

-Originarios dos primei- 
ros seres a terem 
habitado a Terra, Os 
Eternos fazem parte de 
uma raça modificada 
eneticamente pelos 
euses espaciais 

conhecidos como 
Celestiais. Dotados de 
caracteristicas como 
imortalidade e mani- 
Ulação de energia 
rp a eles são 

frutos de experiências fracassadas de seus próprios 
criadores, que também foram responsáveis por gerar 
os Deviantes, seus principais inimigos. 

RON BUGADO 
15h - dublado 
à história do jovem Bamey, 
um menino de onze anos que 
tem dificuldade de fazer 
novos amigos, & Seu compa- 
nheiro Ron, uma inteligência 
artificial de alta tecnologia 
que anda, fala e é o “melhor 
amigo fora da caixa” de 

 Bamey. Mas quando Ron 
começa a ter seu funciona- 
mento comprometido, 05 
dois ssem em uma aventura 
repleta de ação, onde à 
amizade entre os dois se 
mostra verdadeira. 

ado 
18:10 

DUNA 
L7h - dublado 
Uma jornada do herói mítica 
e emocional Duna conta à 
história de Paul Atreides, 
jovem talentoso e brilhante 
que nasceu com um destino 

RO grandioso, para além até da 
DP Sua própria compreensão, e 

precisa ci ad ao planeta mais 
perigoso do universo para 
arantir o futuro de sua 
armília e de seu povo. 
Enquanto forças malévolas 
levam à acirrada disputa pelo 
controle exdusivo do forneci- 
mento do recurso mais 
precioso no planeta. 

Venon - Tempo de 
Carnificina 

q 21h20 - dublado 
Tom Hardy retorna às telonas 
como Venom, um dos 
maiores e mais complexos 
personagens do universo 
ARVEL Dirigido por Andy 

Serkis, o filme também traz 
no elenco Michelle Williams, 
Maomie Harris e Woody 
Harrelson no papel do vilão 
Cletus Kassady, O Carnificina. 

A Família Addams 2 
- Pé na Estrada 
14h10h | 16:10 - dublado 
Perturbados que seus filhos 
estão crescendo rápido e 
fazendo coisas que não 
faziam, Morticia (Charlize 
Ugo a Gormez (Cocar 
Isaac) idem colocar a 
família inteira no trailer 
assustador para uma miserá- 
vel viajem de férias. Peroor- 
rendo os EUA inteiro, a 
família Addams encontra 
primos distantes € novos 
amigos. O que poderia dar 
errado? 
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TERESÓPOLIS 
12:50 44 18500; Chácara Cambia -Garmibas - Tiv 
17250 da 1800 Cn 

Fã 

Eua - 3 Deisto - Gunboa - Terasópois 
17230 45 18:00 Esmada Chácara Cóm ups - Cirridrõa - Tiriségrados 
17250 ds. 18/00 Estrada Gamboa - Dasbos - Teresópolis 
1250 às 18500 Esfrada Res Bahia « Gamboa - Teresópolis 
LESS às BD Essrada Tervsóposs Frbucgo Gambia - Vols Alpino - Terguipods 
LES ds DD Fazenda Gobrero Chácara Córrego Sujo - Gambon - Toresbpots 
EO da TIO Sitio CH ando Ardrh - Games - Perespois ” 

CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE TERESÓPOLIS 

De acordo com os Artigos 31º e 34º, do Estatuto, ficam 
convocados os senhores Sorios Patrimoniais da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de Teresópolis, para se reunirem em AS- 
SEMBLEIA GERAL ORDINARIA, a ser realizada no dia 25 (vinte 
eccdinco) de novembro de dois mil e vinte um, em seu obra 
localizado na Travessa Rarulio Fêo, Cobertura 01 e 02, Centro, 
Teresópolis/RJ às 19:00 horas com número regimental e, às 
19:40 horas, com qualquer número, para tratarem da seguin- 
te ordem do dia: 

ELAÇÃO: PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE. 
Teresópolis, 10 de novembro de zum 
Igor Edeltem de Oliseira - Presidente 
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FMP comemora 54 anos de história 
- Faculdade de Medicina de Petrópolisé referência de qualidade na formação médi 

Essa semana, à Faculdade de 
Medicina de Petúpolis está em 
festa. Não é para menos, o moti- 
vo da comemoração é o marco 
dos 54 anos de uma história que 
teve início em 1965, quando 0 
reitor Arthur de Sá Earp Neto, 
acompanhado por um grupo de 
médicos idealistas, instituiu a 
Fundação Octacilio Gualberto 
(FOG), com a finalidade de criar 
e manter à Faculdade de Medi- 
cina de Petrópolis (FMP). As ati- 
vidades tiveram início no dia 31 
de outubro de 1967. Desde en- 
tão, a FMP se consolidou no 
mercado como uma instituição 
de ensino superior referência de 
qualidade na formação médica 
na Região Serrana do estado do 
Rm de Janeiro, reconhecida na- 
cional e internacionalmente. 

“Quando olhamos para trás e 
vemos tudo que construímos 
juntos, fica impossivel conter a 
emoção. E uma história linda, 
cheia de desafios e permeada 
porgrandes realizações. São mais 
de cinco décadas de atividades 
ininterruptas da nossa FMP. 
Lsso tudo começou com o sonho 
de dar à cidade de Petrópolis 
uma escola médica. Nossos es- 
tudantes sonham em ser médi- 
cos para diminuir o sofrimento 
de outro ser humano e a FMP 
compartilha desse sonho, con- 
tribuindo na formação de exce- 
lência dos profissionais que atu- 
arão na atenção à saúde da po- 
pulação”, frisa Mana Isabel de 

34 Earp de Resende Chaves, 
supervisora geral da UNIFASE/ 
EMP, 

Em 2006, a Instituição trans- 
feriu seu campus para um ter- 
reno de 85.000mº?, próximo ao 
Centro Histórico de Petrópolis, 
com modernas instalações e 
acesso a OUÍroS Fecursos 
tecnológicos. Baseada nos pre- 
ceitos de compromisso com a 
comunidade e na formação inte- 
gral do aluno, a FMP abnga e 
oferece diversas atividades, tan- 
to de educação e saúde quanto 
de cultura e entretenimento. 
Recentemente, o curso de Me- 
dicina passou por algumas mu- 
danças em sua grade curricular 
para atender às demandas do 
mercado, como a implantação 
da tecnologia do telematricia- 
mento, da teleinterconsulta e da 
teleconsulta. 

“E gratificante ver o alinha- 
mento da faculdade com o Siste- 
ma Único de Saúde. Nesses 54 
anos, evoluímos muito. As ino- 
vações tecnológicas chegaram 
com toda a força e os desios da 
sociedade contemporinea, com 
o envelhecimento da população 
e os novos métodos diagnósti- 
cos, fazem com que a gente pen- 
se sempre em como o curriculo 
deve ser adequado para dar con- 
ta de tantas variáveis. Estamos 
sempre inovando para oferecer 
uma formação que concilie a 
tecnologia, a comunicação e as 
diferentes especialidades, para 
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MEC, conceito 
instituciona! 
5, a FWP alia 

tradição é 
intração 20 E 

deensino- GENRO 
aprndiagem. ) 

Certificada 
pelo Sistema 

de Acreditação 
deEsculas Ee 

Médicas 

que nossos estudantes se pre- 
parem para atuar como médicos 
que realmente sejam compro- 
metidos com a profissão e en- 
frentem os desahos, com olhar 
mais humano, para atender às 
demandas de uma população 
envelhecida, deprimida e que 
apresenta muitas doenças 
degenerativas”, ressalta a 
supervisora geral da UNIFASE,/ 
FMP. 

Muitas histórias 
A Faculdade de Medicina de 

Petrópolis fiz parte da história 
de mais de cinco mil médicos 
que foram diplomados na insti- 
tuição e atuam em diferentes 

TEERLIEÇE 

paises. Com nota máxima do 
MEC, conceito institucional 5. a 
FMP alia tradição e inovação ao 
processo de ensino-aprendia- 
em. Certificada pelo Sistema 
e Acreditação de Escolas Mé- 
diwas (SAEME-CFM), recente- 
mente, a instituição recebeu 4 
estrelas na avaliação do Guia da 
Faculdade de 2021 do Estadão. 
“A cada turma que se forma, eu 
relembro a minha formatura em 
75 na FMP. É importante lan- 
carmos no mercado pessoas ex- 
tremamente capazes, que exer- 
cem sua profissão de forma no- 
bre e ética, no Brasil e no exteri- 
or. Temos ex-alunos que atuam 
como professores em outros pa- 

BESOURO <=> 

Delfim Moreira, 1.302 loja 1314, 

Vale do Paraiso, Teresópolis - RJ 

cana Região Serrana 
Evuncação EMP 

Tg F 

ses e também como médicos 
assistencialistas. E um orgulho 
muito grande, inclusive E Ver 
muitos dos nossos egressos atu- 
ando na linha de frente no com- 
bate à Conid-19, mal que ainda 
persiste em nosso meio. Esse 
COMPpromisso com as causas so- 
ciais, com o bem-estar da popu- 
lação e com a ciência, nos Ea ter 
a certeza de que estamos no ca- 
minho certo. Que venham mui 
tos anos para comemorarmos a 
evolução da nossa querida Fa- 
culdade de Medicina de 
Petrópolis”, destaca Paulo Cesar 
Guimarães, diretor da Faculda- 
de de Medicna de Petrópolis 
(FMP). 

Bancos deverão 
manter frasco 
de álcool em 
gel nos caixas 
eletrônicos 
- Lei aprovada pela 
Alerj pede que número 
disponibilizado seja 
ampliado para diminuir 
risco de contaminação 
pela Covid-19 

Os bancos serão obrigados a 
dispomibilizarálcool em gel70%% 
nos caixas eletrônicos de 
autoatendimento. É o que pre- 
vê o projeto de lei 4.368/21, do 
deputado Márcio Canella 
(MDB), que foi aprovado em 
discussão única pela 
Assembleia Legislativa do Es- 
tado do Rio de Janeiro (Alerj) 
nesta quinta-feira, 04. À me- 
dida será encaminhada para 
sanção ou veto do governador 
Cláudio Castro. O álcool em gel 
deverá ser disponibilizado tan- 
to em caixas externos quanto 
internos. Os bancos deverão 
disponibilizar um frasco a cada 
cinco caixas eletrônicos. A me- 
dida altera a Lei g.034/21, que 
já obrigava o fornecimento do 
stent: “As agências 
disponibilizam o flioal em gel 
para seus clientes, mas muitas 
não instalam os frascos nos cai 
xas eletrônicos, onde se tem 
um potencial risco de contami- 
nação pela Covid-19 pelo ma- 
nuseio de várias pessoas sem a 
devida higienização”, justificou 
o autor. Os estabelecimentos 
deverão definir e executar pro- 
tocolos diários de higienização 
a sanitização das áreas, super- 
ficiese equipamentos, manten- 
do os protocolos conforme ori 
entações doMinistérios da Saú- 
de. Alegislação atual ainda obri- 
ga o uso de termômetros digk 
tais para aferição da tempera- 
tura dos clientes e o forneci 
mentode máscaras para os fun- 
cionários. 



er O DIÁRIO 

Teresópolis no espetacular Caminho da Fé 

SaBaDo, 6 DE Noveme no DE 2021 

fcrrso bicosceo - Adamo MMEocinos 

a + 
nã “Dona Inês”, em Luminosa 

Inspirado em Santiago de Compostela, trajeto cruza terras mineiras e paulistas 
MARCELLO MEDEIROS 
COLUNA MOCHILEIRO 

Pouco mais de dois anos 
atrás, em maio de 2019, vivi a 
experiência mais espetacular 
da minha vida — pelo menos 
até agora: Entre os dias 06 e 21 
daquele mês, percorri o 
milenar Caminho Francés de 
Santiago de Compostela. Fo- 
ram 15 dias entre França e 
Espanha que nunca vão sair da 
minha memória pelo fato de 
terem sido muito mais do que 
uma cicloviagem, mas uma 
grande vivência. Uma delos, 
que o mundo é grande demais, 
enquanto a vida é demasiada- 
mente curta, para nos privar- 
mos de muitas coisas pelo sim- 
ples medo de tentar. Na época, 
decidi que, pelo menos uma vez 
por ano, sempre faria o possi- 
vel para colocar minha bicicle- 
ta e minha bagagem na estra- 
da. Assim, conclui que a próxi- 
ma viagem deveria ser o Cami- 
nho da Fé— rota brasileira ins- 
pirada justamente na mundi- 
almente conhecida peregrina- 
ção europeia. A ideia era reali- 
za-la exatamente um ano de- 
pois, mas a pandemia não dei- 
xou. Com a ampliação da vaci- 
nação e estabilização do núme- 
ro de casos, recentemente tive 

a felicidade de concluiroCFem 
10 dias e, já posso afirmar, o 
Caminho da Fé é muito maisdo 
que simplesmente “o Caminho 
de Santiago brasileiro”. Às be- 
lezas das paisagens rurais de 
terras mineiras e paulistas, a 
excelente e carinhosa recep- 
tividade nas pousadas, hotéis e 
outros estabelecimentos co- 
merciais, além da dedicação de 
centenas de pessoas para a 
manutenção dessa rota fazem 
com que ela seja tão especial 
quanto aquela que a inspirou. 

A história do CF 
Em 20083, após retornar da 

segunda peregrinação na 
Espanha, o paulista Almiro 
Grings, com o apoiodos amigos 
Clóvis Tavares e Iracema 
Tamashiro, decidiu criar algo 
semelhante por aqui, tendo 
como destino final o Santuário 
Nacional de Aparecida, em São 
Paulo. Juntos, apoiados ainda 
por outros voluntários, deram 
início aos primeiros contatos 
com prefeituras e paróquias 
das cidades por onde passaria 
atrilha. Comajuda de um mapa 
e partindo de Águas da Prata 
(SP), foi imaginado um cami- 
nhoquechegasse até Aparecida 
privilegiando a rota mais lógica 
e que atendesse ao perfil pere- 
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grino. Estradas vicinais, trilhas, 
bosques e vias asfaltadas com- 
põem o ramal original do Ca- 
minho da Fê, que compreende 
320 quilômetros autoguiados, 
onde o caminhante ou ciclista 
só precisa seguir as setas ama- 
relas e as placas para, a cada 
curva dobrada ou morro ven- 
cido, se surpreender com bele- 
zas naturais que inspiram a 
seguir sempre adiante. 

Outras semelhanças 
Assim como em Santiago, 

cuja história teve início com 
apenas uma rota, o Caminho 
Primitivo, e hoje há dezenas de 
possibilidades de se chegar ao 
templo em homenagem ao 
apóstolo, o CF não ficou restri- 
to a Aguas da Prata. Com o 
passar dos anos e o cada vez 
maior interesse nas caminha- 
dasou pedaladas até Aparecida, 
outras cidades passaram a in- 
vestir na sinalização e es- 
truturação para atender o pe- 
regrino ou bicigrino. Hoje, 
são 14 ramais. Desses, 11 obri- 
gatoriamente se conectam ao 
principal em Águas e outros 
três em outros pontos mais à 
frente. Outra semelhança com 
o trajeto espanhol é a utilização 
de uma credencial e obtenção 
de carimbos em estabeleci- 

Estiva. Em seguida, afamosa 
Porteira do Cdu e Águas da Prata, 

onde teve inião a he tória do 

Caminho da Fá, em 2008. Por 
último, a Capelinha de São Bento - 

construida peo peregrino Júnior, 
responsável também pelas pacas 
comoa indicada na primeira foto 

mentos comerciais, capelas e 
igrejas para a obtenção de um 
certificado ao final. 

Os icones do CF 
Sobre o carinho dispensado 

ao caminhante ou ciclista, é 
igual ou maior do que encon- 
trei ao longo do Caminho de 
Santiago. À dedicação de deze- 
nas de pessoas ao CF, aliás, é 
fundamental para que a cada 
dia ele fique mais conhecido e 
procurado por gente de todo o 
pais e até do exterior. Jucemar, 
Maurão, Cidinha, Natalina, 
Poka e Zezé, Inês, Elza, Thiago 
“Constantino”,Wagner, Carlão, 
Fadel... Quando começar a per- 
COrrer ou vivenciar essa rota, 

pode apostar que esses e al- 
guns outros serão nomes irá 
ouvir durante todo o tempo. 

As hospedagens 
Nesse quesito, há grandes 

diferenças. Por aqui, não é ne- 
cessário levar roupa de cama 
ou banho, sendo sempre 
disponibilizado em cada hos- 
pedagem. Enquanto no cami- 
nho jacobeu os albergues são 
quase que unanimidade, em 
terras brasileiras as pousadas 
são mais comuns, oferecendo 
quartos individuais ou coleti- 
vos - mas esses com número 
de camas muito menor do que 
as tradicionais hospedagens 
espanholas. 

Magia da Natureza 
As belezas cênicas encon- 

tradas ao longo de quase todo o 
Caminho da Fé são outro dife- 
rencial que ajudam a confir- 
mar o título dessa reportagem. 
As ingremes e frequentes su- 
bidas acabam remediadas com 
tantos cenários espetaculares 
ao longo dos muitos quilôme- 
tros percorridos, com as carac- 
teristicas se modificando de 
acordo com a região. Das plan- 
tações de morango em Estiva 
aos fragmentos de Mata Atlán- 
tica na região da Luminosa, há 
muito que ver e sentir. À bele- 
za da Serra do Caçador e o ge- 
ladinho da montanha em Cam- 
pos do Jordão, já batendo os 
quase dois mil de altitude, são 
nesqueciveis. 

É muito morro 
O Caminho de Santiago é 

um passeio” perto do CF. Ape- 
sar da distância maior entre 
França e Espanha, a grande 
quantidade de morros para se 
vencer - para cima ou para 
baixo - faz com o nosso CF seja 
muito mais exigente fisicamen- 
te. Serra dos Lima, Luminosa, 
Serra da Fartura, Morro do 
Sabão, Porteira do Céu, 
Pantâno dos Teodoros, Ga- 
vião, Caçador, além de dezenas 
de outros que “não são tão fa- 
mosos”, cobram esforço máxi- 
mo em praticamente todas as 
etapas, a pé ou de bicicleta. 

O ramal Franca 
Entre tantas possibilidades, 

escolhipercorrer o ramal Fran- 
ca. Além de mais distância me 
permitir um tempo maior de 
vivência, me interessei nas pe- 
quenas cidades entre MG e SP 
e as culturas de produção rural 
diferentes que poderia encon- 
trar. Após 10 dias e tantos qui- 
lômetros pedalados, confirmei 
que havia feito a escolha certa. 
A partir de Franca, em São 
Paulo, comecei a cruzar as la- 
vouras de cana de açúcar, os 
cafezais e até plantações de 
abacate, sem esquecer a “as- 
sustadora” floresta de euca- 
lipto entre Arcerburgo e Igarai. 
Cada dia pedalado renderia um 
texto como esse, tamanha a 
riqueza de detalhes. 

Estrutura melhor 
De Aguas da Prata em dian- 

te, os cenários e a estrutura 
mudam. Na primeira etapa que 
percorri, por se tratar de um 
trecho relativamente novo e 
bem menos frequentado, as 
setas já precisam ser refeitas e 
existem alguns segmentos 
muito longos e sem nenhum 
ponto de apoio, ou seja, para 
comprar ou pedir água e comi- 
da. Passei dificuldade nesse 
sentido entre Itirapuã e São 
Tomás de Aquino e São Sebas- 
tão do Paraiso e Itamogl. 
Quando se chega a cidade de 
Águas, a impressão é que 
estamos em “outro caminho”. 
Não faltam setas, locais para se 
hidratar ou alimentar e aumen- 
tam bastante as possibilidades 
de hospedagem. 

Seja intenso 
Mais uma dica é treinar bas- 

tante antes de iniciar o CF, a pé 
ou de bicicleta. Condidonado, 
acostumando a carregar seu 
peso nas costas ou no bagagel- 
ro, irá vencer os desafios diári- 
os com mais facilidade e 
consequentemente aproveitar 
melhor tantas experiências 
possíveis ao longo do Caminho. 
Seja intenso antes, na prepa- 
ração, durante, nas vivências & 
semelhanças com a vida, e de- 
pois, colocando em prática tudo 
o que aprender na estrada. 
“Viva o que te faz feliz”, indica 
uma plaquinha motivacional 
logo depois de Estiva. Uma das 
muitas, aliás, mas a que mais 
me marcou nessa emocionante 
jornada até o Santuário de 
Aparecida. 
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MISS ESTADO DO 
| RIO DE JANEIRO 
À pis JUVENIL 

2022 
Estão abetas as Inscrições 

para o Miss Estado do Rio de 
Janeiro 2022. Idades de 4a 17 
anos em três categorias Mini, 
Prê Teen e Teen, vagas limitas 
portempo limitado. As inscrições 

MN SN o R) Um 
g 2 VISTAS 2 

pç  QOQRDENAÇÃ 
LUIS COSTA 

k = 

R . 

MISS GJA. GUARANI 
- LARISSA NOQUERA 

. —W att e 

R q “= ni no iz = 

- MISS UNIVERSO TERESÓPOLIS 2022 
Mais uma mostragem do ensaio oficial realizado para apresentar 

à as candidatas que disputam o titulo de Miss Universo Teresópolis 2022. 
| O evento ja tem data definida e sera realzado de forma presencial, 

respeitando sempre os protocolos de segurança e saúde. À vencedora 
da etapa municipal disputa o título de Miss Universo Estado do Rio de 
Janeiro 2022 no próximo ano com minha realização e coordenação. 

O Miss Universo Teresópolis 2022 tem apoio da Prefeitura Municipal 
de Teresópolis Perfumaria Irene, Bio Extratus, Espaço Ser Bella Tere, 

| Studio de Beleza Jorge Costa, Erika Gouvea Fotografia, Transart, Gráfica 
Maia, Programa Luis Costa, Mox Music, Jornal e TV Diário, entre outros 
em fase de fechamento. Conheçam as belas que vão disputar a coroa 
mais cobiçada da beleza de nossa cidade. Fotos Erika Gouvea com 
direção e produção de estilo Luis Costa 

MISS ALTO 
- TAMARA MARCHON 

e cias E 

Ce 

MISS VENDA NOVA 
- JESSICA 5. BRANCO 

" 

to: devem ser realizadas atravês do 
«Bolo O eomail Sith 

br. Não perca 
tempo e garanta sua vaga! 

MISS BONSUCESSO 
- CAMILLY VICTORIA 

MISS IMBIÚ 
- ANGELCA VALADARES 

MISS TIJUCAS 
- LUIZA SUISSO 

MISS VALE PARAÍSO 
- MARIANA ROSMANINHO 

Acontece neste sábado 
(06) a eleição da MISS UNI- 
VERSO BRÁSL 2071. O con- 
curso vai acontecer a bordo 

de um navio, porém o resul- 
| tado final só será divulgado 

no dia 09 Será gravado a 
| coroação das três finalistas 
em novo formato é as coma- 
das fraram confinadas em 
hotel em São Paulo onde vão 
conhecer a vencedora atra- 

MM vês do canal Umiss da Soul TV 
três dias depois da gravação, 
assim como todo o público. 
Conheça as 27 candidatas que 
disputam a coroa do maior 
concurso de beleza do pais. À 
nossa Miss lLniverso Estado 

= do Rio de Janeiro Mylena 
| Duarte está entre as favoritas 
a coroa e tem como cD onde - 
nador eu Luis Costa. 

Faça-nos uma visita, 
para juntos idealizarmos seus sonhos! 

BELLA IST, 
MÓVEIS PLANEJADOS 

Av. Feliciano Sodrê, 864 — loja 1 — Várzea 
Ou entre em contato: 2641-9523 | 984249897 
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INSCRIÇÕES ABE 

GRADUAÇÃO EM 

FISIOTERAPIA 
ones R$399” 

= VESTIBULAR ONLINE GRATIS 

= 1º MENSALIDADE POR NOSSA CONTA 

= 10% DE DESCONTO EM NOVEMBRO 

PADRES unopar ' (21) 99792-8488 
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Bnota ai... 

*** Missa da Luz Divina — Cura e Libertação dia 12 de 
novembro no Monte São Miguel, ie og as 19h. *** À 
imagem de Nossa Senhora do Amor Divino fará sua peregri- 
nação pelos quatro decanatos da Diocese. Ela estará em 
Teresópolis no dia 18 de novembro. 

Santa Missa. e almoço. No dia 31 aconteceu no Monte São Miguel a Missa e um mer 
almoço em prol das obras do Monte e comemoração pelo aniversário natalício do Padre Luiz. 

Amor ao próximo 
Emsua homilia Padre Carlos 

Henrique ressaltou aos féis de pa 
são Judas Tadeu, a importân- É 
cia de amar o próximo, não só Pelos falecidos 
aqueles mais queridos, mas O Padre Rodrigo, de Nossa 
também aqueles quenosodei- Senhora da Conceição, rezou 
am ou que passam necessida- los fiéis falecidos e suas fami- 
de. ias no cemitério de Venda Nova. 

Padre Carlos Henrique — Dom Gregório 
Pastoral Familiar Quem trocou de idade no último dia 29 foi o Teresópolis e toda Diocese celebraram essa 

A capela de 5ão João Batista, em Vargem Grande, Padre Carlos Henrique, pároco de São Judas Ta- semana o aniversário natalício do Bispo Dom 
sediou no último domingo, 31, uma manhã de deu. A data foi celebrada com Santa Missa seguida Gregório Paixão. Nosso pastor trocou de idade 
espiritualidade para a Pastoral Familiar. O evento, realiza- de confraternização, onde recebeu o carinho da no último dia 3 e recebeu inúmeras manifesta- 
do após a Santa Missa, foi conduzida pelo Diácono Kayo. comunidade, amigos e paroquianos. ções de carinho. 

Fã = F | 
i = “Rr 

1 

' Igreja em em 
passem Movimento 

| 

Venda Nova. A comunidade de Venda Mova e região celebrou o dia de Finados com Santa 
Missa na matriz de Nossa Senhora da Conceição e na capela de 5ão Francisco, no Vale Alpino. 

Bonsucesso 
Registro da participação dos fiéis na Santa Missa do dia 

de Finados na paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso. 

São Judas Tadeu Experiência Mariana 
A comunidade de São Judas Tadeu, em Agri- A casa de missão da Comunidade Mãe do Ver- 

ões, celebrou no último dia 28 o seu padroeiro bo Divino em Araras sediou, no último final de 
com Santa Missa Solene presidida pelo Bispo semana, a Experiência Mariana, primeira atividade 
Dom Gregório Paixão, que abençoou paroquia-  presendial realizada no local. O retiro contou com 
nos, devotos e também funcionários público, que a presença dos missionários e do Padre Julian, 
O têm como padroeiro. vigário de Santa Teresa. 

E Em obras 
Durante este 
mês de novem- 

“bro as Missas 
PA A mi na paróquia 

(ERP á a SantaRita de 
t ke ae a Cássia - 

à Meudon serão E ar tis as a À | 
“d celebradas. Isso ES E Ro 

- porque a igreja ah ro ERR a “ga 
— estã passando 

por obras para Visita Pastoral = 
a NE substituição do O Bispo Dom Gregório Paixão esteve em visita pastoral na 

piso. Paróquia de São Pedro. Na foto, o pastor ao lado dos sacerdotes, 
coroinhas e equipe litúrgica. 
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Fim de Semana 

da Economia 

Um 

Edi Td Fere 
pan ca n-fy ' 
ERRO 

LA PA TE PALHA 

a e TE dá 

Tal Lona 

ENTE TEMA TT 

ELEPALSITE à ATA 

Forte 
EALTIE 

Acesse nosso site: 

3x semjjuros PROMOÇÃO VALIDA DE SEXTA A DOMINGO - 05 A 07/11/2021 
: E Rara rnelno! atênder nossos cliont ES nad vendemos por al atado E TRSCTvatio-nos O diréitoa de limil ar DOF CLiêri! 

ScCartad HEGEeCONnNarTILa 
a quantidade dos produtos com preços promocionais. Ofertas válidas enquanto durarem no5505 estoques Rodo JAP 
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2742-9977 
wuwy.netdiario.com.br 

Vibrant: 
Uma oportunidade 
exclusiva e acessivel 
com o financiamento CAIXA 

Fachada Vibrant 

º Plantas de até 129m”; 

s Varanda Gourmet;” 

s Box para armazenamento 

externo. 

Varanda Gourmet 

Entre em contato 

e fale com a gente 

pelo WhatsApp 
através do QR code 

OB (21) 2642-1203 
Acompanhe nossas redes sociais para mais novidades! 

| FIO genesisempreendimentos 

Box para armazenamento externo < (5 É N ESIS CA DA 

Fo o arqurte tônico, numerações das unidades e busir ações 5 Briisticas ie sotrer atcrações Decoração, equ ni ertos., motta o pas EMESITIO 5 são meras ani es, não fazendo parte da bina di dam entrega do móvel 
As uradados soro cráreques com caracteristicas é padrão de scabarma lia qua gia ii pi cido det rn de ncorpormção regerado no rmeatricula 14082 do cartório do: ca Cormarca de Tor nro 
To das dd í error E trortrv irppnsiêaieio nes E Cs rd er qe Di td » 03 066 OF Cras Do o LHE ad SÓMEES, COMO varanÃa QUunTaM mil sara Dó aportamério, entro é gia O SOrAços Contratados 

parte Na me [io Eiragem méboma do apartamento estão inclusas a área do apartamento, áres à box e a área da v Feb 
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LOCAÇÃO 

APARTAMENTOS 

AGRIÕES. Alugo apto 
semi mobiliado, 1 
qto, sala, cozinha, 
banheiro com lugar 
p máquina e um lan- 
ce de escada. R5 
1.100,00 (aluguel e 
Condomínio). Conta- 
to: 98833-6B836, cy 
Inês. *1611 

CENTRO. Emcima da 
antiga padaria Pa- 
ned'oro. Com sala, 
quarto, cozinha e 
banheiro, R5 550,00 
+ R$ 143,00 (condo- 
mínio + R5 60.00 
IPTU). Com adianta- 
mento de 3 meses de 
aluguel. Contato: 
98650-2658, cf 
Casemiro ou 97506- 
5291, c! Manoel, 
“1611 

ALTO. Com 2 qtos, 
sala, cozinha, banh,, 
ensolarado, vaga na 
garagem. Todo refor- 
mado. R5 1.300,00 já 
com todas as taxas 
inclusas. Contato: 
97414-3700 ([Wvhats 

Appl. "2611 0 
VÁRZEA. Rua Duque 
de Caxias. Quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. R$ 550,00 + 
taxas, Tratar: 
992697423. *0211 

VALE PARAÍSO. Fren- 
te para a Av. Delfim 
Moreira. Com 2 quar- 
tos, sala, cozinha e 
banheiro. R5 780,00. 
Sem taxa de condo- 
minio. Contato: 
0890-1235, c/ &r. 
Rocha. *0111 

ALTO. Alugo aparta- 
mento de 3 quartos, 
com vaga de gara- 
gem, varanda, com 1 
sulte. R$ 2.200,00 + 
taxas. Tratar: 96819- 
8796, c/ Paula. *0111 

CASCATA GUARANI. 
Cobertura em ótima 
localização em rua 
sem saída. Com 2 
quartos (1 sulte), co- 
zinha, sala, terraço 
grande com churras» 
queira. Prédio com 
piscina, Sauna, duas 
vagas de garagem e 
portaria 24h. R$ 
1.650,00 + taxas. 
Agende uma visita: 
98864-6920.*1410 

VÁRZEA. Cobertura 
Linear com 2 suítes, 
lavabo, salão, 2 ter- 
raços, cozinha e de- 
pendências comple- 
tas. São 200m? com 
duas vagas. R5 
2.100,00 +taxas. Tor- 
res - Crecl. Conta- 
to: 9791-0225. 

CASCATA GUARANI. 
Ótimo apartamento 
com quarto, sala, Co- 
zinha, banheiro e 
garagem. R5 1.000,00 
+ taxas. Tratar: 2641- 
7573 04 98606-8664. 
“Cock 

ALTO. Ótimo aparta- 
mento com 2 quar- 
tos sendo 1 suíte, 
sala, cozinha, ba- 
nhelro, área de ser- 
viço + dependência, 
RS 1.700,00 + taxas. 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-B664. "Cock 

= 
E 

Maga La 

= né | ; 

CHEIRINHO BOM 
"u , 

ALTO. Vendo apto. com 55ma2, 
em excelente localização. 2 quartos 
(1 c/ armário embutido), espaçosa 
sala, banheiro, cozinha e area de 
serviço. Prédio com garagem co- 
berta, salão de festas e também 

salão de jogos. R$ 270 mil. 

E 217 

ALTO. Ótimo aparta- | CASAS 
mento com quarto, 
sala, cozinha e ba- 
nheiro. RS 550,00 + 
taxas. Tratar: 2641- 
757/30U98606-B664. 

VÁRZEA. Ótimo apar- 
tamento com quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, e áreade ser- 
viço. R5 750,00 + ta- 
xas. Tratar: 2641-7573 
ou 38606b-B664. 

VÁRZEA. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área de ser- 
viço, garagem. R$ 
1.300,00+ taxas. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
98606-8664. *CoCk 

VÁRZEA. Alugo 
ótimo aparta- 
mento, excelente 
prédio (Ed. Fede- 
ral, em cima do 
Bradesco, D. 
Caxias). Sala, 
quarto, cozinha, 

banheiro, gara- 
gem, segundo 
andar, elevador. 
R5 550,00 + taxas. 
Tratar 99667- 
1092, c/ Nelson. 
*0512 

VÁRZEA. Aparta- 
mento com 2 quar- 
tos, sala, cozinha, & 
banh. R$ 1.300,00 + 
taxas. Tratar: 2641- 
15730U98606-B664. 

FAZENDINHA. Quar- 
to, sala, cozinha, ba- 
nheiro, varanda e 
área. R$ 600,00 + 
água. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
984500504, *CoSl 

BARRA. Prédio com 
elevador. 2 qtos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área, gara- 
gem. R$ 850,00 + ta- 
xas. Tratar: 3642- 
0444, 99724-5410 ou 
98450-0504. *CoS 

PIMENTEIRAS. 2 
gtos., sala, cozinha, 
banheiro, área e es- 
taclonamento. Rã 
750,00+taxas. Tratar 
tels.: 3642-0444, 
49724-54100098450- 
0504. *CoSl 

RETA. Próx. à Profel- 

tura. Sala, quarto, CO- 
Zinha, banheiro, 
área de serviço, ba- 
nheiro de empr. RS 
750,00. Tratar: 99394. 
2265, c/ Jairo. *ColT 
CENTRO. Aparta- 
mento quarto, sala, 
cozinha e banheiro. 
Fundos. Localizado 
ao lado do Shoppin; 
Teresópolis. R 
700,00 + txs. Tratar: 
98544-2890 e 99398- 
9397, *“CoBl 

RETA. Próx. à Prefei- 

tura. Sala, quarto, Co- 
Zinha, banheiro e 
área de serviço, ba- 
nheiro de emp. R5 
750,00 + taxas. Tra- 
tar: 99394-2265, c/ 
Jairo. *CoRP 

VALE PARAÍSO. Pas- 
sa ônibus na porta, 
subida em frente ao 
hospital das Clínicas, 
primeira curva, casa 
amarela. R5 750,00. 
Contato: 98817- 
3018.º1211 

BARRA. ápto tipo 
casacomsala, 2gtos., 
wc, boa cozinha, com 
acesso a área de 
lazer, varais para rou- 
pa e jardim. Total- 
mente pintado. Lo- 
cal aconchegante e 
familiar. R5 750,00. 
Contato: 2642-1606 
05566-590. *2811 

TIJUCA. Casa com 
100m2. Cozinha am- 
pla com des pensa, 
lavanderia, sala, 1 
suite, 2 quartos, ba- 
nheiro social. Gara- 
gem. Rua Amandio 
Caetano Pinto. RS 
1.700,00. Tratar: 
40425-39040u 2041- 
2676, com Adão ou 
Dilce. *2210 

BOM RETIRO. Com 
quarto, sala, cozinha, 
banheiro e área. Rua 
Campos Salles, 160. 
R5 500,00. Conta- 
to: 98466-591 64. 
“0111 

MM. PINHEIROS. A 5 
min. Do Centro. Alu- 
go casa com sala, 
quarto, cozinha e 
banheiro. Próxima à 
Escola Municipal Go- 
vernador Portella. R5 
450,00. Tratar: 99148- 
7530, 99666-1169 e 
2642-0039.,º0311 

VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiro e área 

deserviço. R5 750,00, 
Tratar: 2641-7573 ou 
98606-2664. *CoCk 

SÃO PEDRO. Quiti- 
nete com quarto, co- 
Zinha, banheiro e 
área. R$ 400,00. Tra- 
tar: 3642-0444, 

0724-5410 0098450- 
0504, *CoSl 

MORRODOS PINHEI- 
ROS. Quarto, sala, 
cozinha, banheiro e 
área. R$ 500,00. Tra- 
tar: 3642-0444, 

9724-5410 0098450- 
0504, *CoS] 

VALE PARAISO. Ao 
lado da Clinica de 

Idosos. 2 qtos, sala, 
cozinha, banheiro, 
área e estaciona- 

mento. R5 700,00. 
Tratar: 3642-0444, 
99724-5410 0098450- 
0504. *CoS| 

LOJAS 

ESPAÇO para atlvl- 
dades fisicas, lutas & 
danças, em Agriões. 
Contato: 2643-3527 
[ivhatsÃpp). *2711 

ESTÚDIO de Per- 
sonal, montado em 

“Lavanderia de tapetes. 
iwranderia tap Fr 
ira ii ri ir ed gti | 

a pç de + Seu tapete limpinho e com 
=“. omelhor preço da cidade 

Buscamos e entregumos 
“e Twrread 

f ; EJê 

ARA rectore 97535-5243 “Lu 

d deLapeLescr 

Óticas : 

TERESOPÓLIS 

ER ie] à ! 

Ra fam Rol E DS 

LENTES MUNTIFOCAIS 

Gente 

O ) 
aB420-2093 E? 

Osvaldo & Luci 
os 

das Wh às 15h 

RVICE 

RUA DUQUE DE CAXIAS, 97, VARZEA- 
Próximo à Galeria Teresópolis - 

Telefone: 2643-2920 

Estacionamento gratis 
por uma hora no Center Estacionamento! 

Agriões. Contato: 
2643-3527 (Whats 
App). *2711 

CONSULTÓRIO 
MONTADO em Agri- 
des, para atividade 
médica com, toda 
infra-estrutura. Tra- 
tar 2643-3527 (Whats 
App). *2711 

Dia Fio 

VENDA 

APARTAMENTOS 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro e área. Tercel- 
ro andar. R$ 150 mil, 
Tratar: 97217-3500, 

VALE PARAÍSO. Ter- 
celro andar, de fren- 
te. 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiros, 
área, mais um quar- 
to de empregada 
com banheiro. Apto 
grande. R$ 210 mil 
Tratar 97217-3500, 
*CoJR 

VÁRZEA, Quitinete 
com um terreninho 

com um pomar. R$ 
240 mil. Tratar: 
9721723500. *ColR 

VÁRZEA. Com 2 quar- 
tos, sala ampla, ba- 
nhelros, cozinha, 
varandinha na fren- 
te, uma área boa com 
uma varanda. Com 
elevador, garagem, 
no primeiro andar. 
RS 500 mil. Tratar: 
97217-3500. *ColR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área comuni- 
tária e estaciona- 
mento. Ápto no se- 
gundo andar, R$ 190 
mil. Tratar: 99432- 
4415.º 1011 

VÁRZEA. Av. Felicia- 
no Sodré, de 1 quar- 
to, sala, cozinha com 
área integrada, com 
37 mº, no Centro da 
Cidade, perto da Ro- 
doviária. R5 172 mil 
Contato: 99689-0606 
0u98841-2310.º0111 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro com blindex, 

área de serviço, ter- 
raço amplo (área co- 
mum do prédio). 
Sem elevador, sem 
garagem. Ótima lo- 
calização. R5 180 mil. 
Direto com proprie- 
tário: 99905-2243, 
*2910 

ALTO. Vendo apto. 
com 55m.2, em exce- 
lente localização. 2 
quartos (1c/ armário 
embutido), espaço- 
sa sala, banheiro, 
cozinha e área de 
serviço. Prédio com 
garagem coberta, sa- 
lo de festas e salão 
de jogos. R5 270 mil. 
Tratar: 97643-6217. 
*“CoRP 

ALTO. Rua Melo Fran- 

co, junto à Feirinha. 
Com 100m, bela vis- 
ta, varanda, 2 quar- 
tos, 1 suite, depen- 
dência revertida, 
copa-cozinha, área. 
Clarissimo, ensola- 
rado, piscina, sauna, 
salão festas, churras- 
queira. lvaga. R$ 370 
mil. Estuda propos- 
ta. Tratar: 99293- 
5699, *2810 

RIODEJANEIRO. Per- 
to do Norte Shop- 
ping. 2 qtos. cozl- 
nha, 2 banheiros c/ 

blindex, cozinha e 
área. Com churras- 
queira, doc ok. Todo 
novo, com elevador, 
garagem e lazer. RS 
285 mil. Contato: 

95413-6632. Aceito 
financiamento imo- 
biliário. Aceito per- 
muta por apto. na 
Várzea. “2810 

VÁRZEA. Apto du- 
plex de cobertura 
com varanda, 2 salas 
sd qtos. 2 banhs. c/ 
blindex, cozinha e 
área. Com churras- 
queira, doc. ok. R5 
640 mil. Tratar: 
95413-6632, c/ pro- 
prietário. Áceito per- 
muta apto. na Zona 
Sul no Rio, *2810 

ALTO. Próximo ao 
Unifeso. Salão, va- 
randa, 1 quarto, 
suite, dep. comple- 
ta, 3 vagas na escritu- 
ra. R$ 480 mil. Tratar: 
99511-1147. “ColR 

RETA. Sala c/ varan- 

Há 

SáBaco, É DE Noveme no De 2021 

he =4 
A Fundação Educacional Serra dos 

Órgãos - Feso recruta 

pessoas com deficiência. 

Interessados enviar curriculo para 

curriculorh O unifeso.edu.br 
ou entregar na Gerência de 

Desenvolvimento de Recursos 

Humanos na Av. Alberto Torres, 

111 Alto - Teresópolis/R]. 

Informações: 
(21) 2641-7047/7055 

SS. af É 

da, 2quartosc/ suíte, 
coz. banh. área de 
serv, 2 elevadores, 
garagem. R5 350 mil. 
Tratar: 909394-2265,€/ 
Jairo. *ColT 

RETA. Salacom vararn- 

da, 2quartos cf suíte, 
coz. banheiro, área 
de serviço, 2 eleva- 
dores, garagem. RS 
350 mil, Tratar: 
9394-2265. “ColT 

PRATA. Próx. à anti- 

ga Termocel. 2 quar- 
tos (1 sultet), sala c/ 
varanda, cozinha, 
banheiro, área, esta- 
clionamento. Cond. 
c/ lazer e segurança 
24 horas. R$ 220 mil. 
Tratar: 3642-0444 ou 
9724-5410. *CoS] 

TUUCA. Apartamen- 
to todo reformado. 2 
qtos. amplos poden- 
do serem divididos, 
sala, copa, cozinha, 
banheiro, área e es 
taclonamento. RS 
285 mil. Tratar: 3642- 
0444 0u 99724-5410, 

CENTRO. Quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área. R$ 150 
mil, Tratar: 97217- 
3500,c/ Carlos. *CoJR 

VALE DO PARAÍSO. 2 
quartos, sala, cozl- 
nha, banheiros, área, 
quarto de emprega- 
da. Apartamento 
grande. R5 190 mil. 
Tratar:97217-3500,c/ 
Carlos. *ColR 

CENTRO. 2 quartos, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro, área comuni 
tária e estac. R$ 190 
mil. Tratar: 90442- 
3415. *CoJR 

CASAS 

PAINEIRAS. Casa em 
servidão. Com 2 
quartos, sala, ba- 
nheiro, cozinha, área 
de serviço e quintal. 
RS 50 mil. Contato: 
995 20.5997. *0312 

FONTE SANTA. 2 
quartos, sala, COZ, 
banh., área de servi 
co e varanda. Local 
plano. R$ 45 mil. Con- 
tato: 99046-908, 

CORÉIA. 2 quartos, 
sala, coz. banh,, área 
de serviço ampla, 
quintal cimentado 
toda murada, com 
espaço para gara- 
gem. R5 45 mil. Con- 
tato: 99046-B908. 

MEUDON. Nofinaldo 
ponto de ônibus 
(Dorvalino) no rodo. 
Com 2 quartos, sala, 
coz. banh. área de 
serviço, sem gara- 
gem. Casa nova, sem 
escadas. R5 85 mil. 
Contato: 9904 6- 
2998. *1611 

D7 Visto 
afesounifeso [1/5] 

unifeso.edu.br &) 

O 99243-7883 

MEUDON. Casa em 
construção. Água de 
nascente, servidão 
comescada, ônibusna 
porta. Rua ar ia Mar- 
ques Viana. R5 30mi, 
avista. Telefones para 
contato: 9589-1291 
0u99834-5842.*1211 

JARDIM SERRANO, 
Casa simplesemservl- 
dão. Com 2 quartos, 
sala, cozinha, banh. 
peg. e quintal. RS 35 
mil, a vista. Contato: 
99048-7330. 

ALTO. Emcondomiínio. 

Com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiros, 
área, varanda, piscina, 
sauna, churrasqueira, 
quadra futsal, R$ 480 
mil. Tratar: 97/217- 
3500. 

PRATA. Vendo duas 

casas, uma com dois 
quartos, ao lado da 
Dafel. R5260milescri- 
tura. Tratar 97/217- 
35800. *CoJR 

ALTO. Ingá, bairro no- 
bre. Casaaconchegan- 
teem 2 pisos, nada fa- 
zer, 1b0m2, varandão 
envidraçado, sala €/ 
cozinhaintegrada, va- 
randa gour-met, lava- 
bo, 2 quartos, amplo 
banheiro, vaga €& 
100mts de terreno Ik 
vre. R$ 440 mil. Conta- 
to99293-5609, 

TUUCA/RI, Em Vila 
tranquila, sala, 3 quar- 
tos, 2 banheiros, cozl- 
nha, área de serviço, 
estacionamento para 
carro. R$630 mil. Tra- 
tar: 3097-2699 ou 
99648. 4618. 

ALTO .Casacom3 quar- 
tos, sala, cozinha, ba- 
nheiro. 5 140 mil. Tra- 
tar: 2641-7573 ou 
986D6-B66A. 

TULCA. Casa com 3 

quartos (1suite), sala, 
cozinha, banheiro, ga- 
ragem, quintal. R5350 
mil. Tratar: 2641-7573 
0u98606-8664.* CoCk 

SÍTIO 
SANTA RITA. Local 
tranquilo, proprie- 
dade aconchegante, 
com 63,5 ha, banha- 
da por ribelros, vári- 
as nascentes, sede, 
casa de caseiro, 
cocheira, árvores 
frutíferas, documen- 
tação ok. Contato: 
95666-59000u 2642- 
1606. *0512 

LOJA 

PADARIA em Pai- 
neiras. Passo o pon- 
to. Padaria montada, 
próxima ao Green 
Fruit da Barra. Má- 
quinas com apenas 
umano de uso. R$ 60 
mil. Contato: 99239. 
5952, Francisco. 

VALE DO PARAÍSO. 
Loja com Gôm2, com 
banheiro. R5 320 mil. 
Tratar:99648-46180u 
3097-2699, *CoMB 

Diário 

Precisa-se 

JFC CONTRATA PNE 
[Pessoas com Neces- 
sidades Especiais). 
Interessados devem 

enviar CV para:<rhid 
grupocampanha. 
com.br >, *CoRP 

BARMAN. Comexpe- 

rência, organização 
e controle de esto- 
que. Disponibilidade 
de horário. Enviar 

currículo para: < 
curriculo ERdataguan 
ti.com.br >. *0512 

GERENTE com expe- 
riência em restau- 
rante, pub, casa de 
eventos, pizzaria, 
gestão de equipe, 
operação de salão, 



Sgaco, É DE Novemeno De 202 1 

compras. Enviar cur- 
rículo para: < 
curriculo bdata 
quanti.com.br >. 
“05 12 

OPERADOR DE CAl- 
XA, atendente de 
balcão, perfumista e 
farmacêutico. Enviar 
currículo para < 
drogariaoriginal 
yahoo.com.br >, 

RECEPCIONISTA 
BILÍNGUE. Para peri- 
odo noturno, escala 
12 x 36, exige-se no 
minimo Segundo 
Grau Completo, do- 
minio em inglês para 
conversação, noções 
de informática. Salá- 
rio R$1,317,64+ 10% 
+ adicional noturno + 

VT + VR. Enviar curri- 
culo com o cargo pre- 
tendido para < 
enviocurriculohote!l 
E gmail.com >. 

AUXILIAR DE COZI- 
NHA. 2 vagas, sendo 
uma para dia e outra 
para tardejfnoite, 

Enviar curriculo com 
o cargo pretendido 
para <enviocurriculo 
hotelbemail.com >. 

*“CoRP 

SUPERVISOR PARA 
HOTEL com experi- 
ência e referência, 

exipese no minimo 
Segundo Grau com- 
pleto, noções de 

informática e domi- 
nio em planilhas. Sa- 
lário inicial de R$ 
1.860,00 + 10% + VT + 

VR. Enviar curriculo 
com O cargo preten- 
dido para < enviocur 
riculohotelbegmail, 

com >, *CoRP 

ZELADOR com refe- 

rência e noções de 
consertos em hi- 

dráulica e elétrica. 

FROTA CERTIFICADA 
COM SELO VERDE. 

Com 100% dos ânibus com o Selo Verde a | 

Enviar currículo com 
o cargo pretendido 
para < enviocurriculo 
hotelbbemail.com >. 
“CoRP 

SÓCIO para fabrica- 
ção e vendas de bol 
sas e mochilas para 
lojas no atacado. Ca- 
pital de giro R5 
10.0 Mecarropró- 
prio. Contato (24) 
98819-1437 (Whats 
App). *1011 

ESTÁGIO em hote- 
laria. Oferecemos 
Bolsa Auxilio de R5 
500,00 para 30 horas 
semanais. Ênfase 
nas áreas adminis- 
trativas, recepção de 
clientes, eventos co- 
merciais e corpora- 
tivos. Enviar CV pelo 
WhatsÃpp: 96810- 
5000. *1011 

HOMEM, entre 25 a 
40 anos, com CNH, 
para serviços de jar- 
dinagem, limpeza de 
piscina & área exter- 
na, etc. Enviar currik 
culo para < angelita. 
pires35dDemail. com 
>, *2910 

Ofereço-me 

CASEIRO, Jardineiro, 
Pintor. Contato: 

909871-9306. * 1811 

IARISTA, Ácompa- 
nhante. Contato: 

99138-2866b.º* 1811 

ACOMPANHANTE, 
Serviços Gerais, em 
Teresópolis, Petró- 
polis, Rio ou Nova 
Friburgo. Contato: 
97696-9563.*1811 

ATENDENTE, Servi- 
ços Gerals ou Aju- 
dante de Cozinha. 

Contato: 00858-2363, 
“1211 

EMPREGADA DO- 

CONTRATA. 

O PIÁRIO 

o ARA ERES UHE BREAD AMAS 

“ES VED MRREDD CARPL ET 

= PHS PD PD ADE RE DAE AI 

LA AEE A Ts EA TIRA A dE 

O BAMOA CEF EU sara PATI 

EM NARA, EMO RAM DAR PAMA E 

Ei MI RT] 

ERES ss GMAIL 

MÉSTICA. Com refe- 
rências e experlên- 
cla. Contato: 99009 - 

BH98,*1211 

JARDINEIRO. Traba- 
lhos de pintura, 
bombeiro, consultor 
de móveis & peque- 
nas reformas. Conta- 
to:90495-5175, Antô- 

nio,*1111 

ACOMPANHANTE 
DE IDOSOS. Contato: 

98570-6970, C/ 
Daniela. “1011 

CUIDADOR DE IDO- 
SOS ou Acompa- 
nhante, possuo cur- 
so de Cuidador. Dis- 

ponivel em qualquer 
horário. Contato: 
98056-3120.º1011 

JARDINEIRO ou Ser- 
viços Gerais. Conta- 
to: 97539-4315 
ou 2008-0364. *1011 

FAXINEIRA em colé- 

gio, auxiliar de servi- 
ços ou arrumadeira. 
Contato: 97890- 
1956. “0211 

DIARISTA, faxineira 
ou babá de 2? ou 3 
vezes na semana. 
Contato: 97110- 
1157.º(R11 

Viação Dedo de Deus atende aos Indices 

estipulados pelos órgãos de proteção ao meio 

ambiente, garantindo o controle do nivel de 

poluentes emitidos pelos ônibus, O objetivo é 

reduzir a emissão de gases poluentes no meio 

ambiente e o consumo de diesel junto as 4 

empresas de transporte coletivo. Levamos a | =” G-—— 

sério nosso compromisso com o melo | 

ambiente, deixando nossa cidade mais verde, 

PNENHA FAZER 

PARTE DA 

Mas A EQUIPE: 

AUXILIAR DE LIMPE- 
£AS GERAIS. Tratar: 
96812-6440 
(vhatsÃpp), com 
Paulo. “0111 

Faxina de escritório 
ou Caseira em Tere- 

sópolis. Disponl- 
vel todos os dias e 

horários. Contato: 
982276374.º0111 

FAXINEIRA. 2 ou 3 
vezes na semana, 
Contato: 99226-9586. 
“0111 

BABÁ, Doméstica, 3 
vezes na semana, 

Contato: 975644812, 
Cc! Adriana. *0311 

E O 

Diário 

GELADEIRA Consul 
duplex, 334L, de 
frost. R$ 480,00. Con 
tato: 99111-8655, 
“1811 

MÓVEIS Gramado, 
Estofados, Eletrôni- 
cos... Vendo por mo» 
tro de viagem. Te- 

Mdcone O nosso número à sua lata de 

| contos, conheça nosso Cardapo exchesmo 

e apabone-se pelo Detuery: Mb9 14250 

lefone de contato: 

99539.9521.º1611 

COLCHÃO ORTO- 
BOM. R$500,00. Con- 
tato: 99735-8937. 
“1111 

SOFÁ que vira cama 
de casal, R$ 400,00. 

Contato: 99735. 

8937.º1111 

CADEIRA de braço 
decorativa, R 5 
200,00. Conta- 
to: 99735-8937, 
“1111 

SOFÁ CAMA. R5 

380,00. Contato: 
99103-4159.º1011 

ESCRIVANINHA, rosa 
e branca, para quar- 
to jovem. R5 120,00. 
Contato:99103-4159, 
*1011 

TAMPÃO DE MESA 
de gratino (1,81cm 
comprimento x 0,8 

de largura). R$ 
680,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 
*1011 

MESA INOX, (3,5m 
comprimento X 

1,20m largura). R5 
800,00. Contato: 
2642-6753,c/Fátima. 
*1011 

CANHÃO antigo, de 
ferro, para decora- 
ção. R$ 350,00. Con- 
tato: 2642-6753, c/ 
Fátima. *1011 

DOAÇÃO. Duas por- 
ções de cultivo Kefir 
para aumento da 

imunidade. Conta- 
to: 99630-0888. 
“0011 

SOFÁ CAMA com 
puff branco, de 
corino. R5 550,00. 
Tratar: 99735 -8937. 
“0111 

FERRO a vapor. R5 
40,00. Tratar: 99735- 
B937,º0111 

GELADEIRA branca, 

Electrolux. R$600,00. 
Tratar: 99735 -8937, 
“oq 

SOFÁ de corino bran- 
co: Vira cama de ca 
sal, com puff. R$ 
600,00. Tratar:99735- 
8937.0111 

UMA SOLUÇÃO. 
UMA ÚNICA ASSINATURA. 
INFINITAS POSSIBILIDADES! 

4” 
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Assessoria Juridica 

Ricardo Vasconcelos 
OAB/RJ137.768 

celutar: 9917 2-0141 

NOVO ENDEREÇO: 

Av. Feliciano Sodré, 
300 - sala 308 - Várzea 

Edifício Atrium Offices 
Telefone: 2643-1760 

TÁBUA DE PASSAR 
ROUPA, de ferro, 

grande. R5 130,00. 
Contato: 9212-8106. 

*2110 

ESCRIVANINHA 
para quarto de ado- 

lescente. R5 200,00. 
Contato: 99103-9159, 

SOFÁ CAMA. E5 

500,00. Conta- 
to: 99103-4159. 

Ei o. 

Diário 

CAMINHÃO Volks- 
wagen 2008 Baú, 
Modelo 5.140. R5 78 
mil. Tratar: 9667B- 

1602 (WhatsÃpp). 
“2811 

PAJERO IO 4x4. Au- 
tomático. Ano 2000/ 
2001. Banco de cou- 
ro, gasolina, ar, 
pneus novos, todo 
revisado. Mu lti- 
midia. IMecânica/ 
elétricaok, R5 22 mil. 
Contato:90841-3723. 

CLIO Sedan. Comple- 
to, ano2002. R55mill, 
Contato:99111-8655. 

NISSAN GRAN 
LIVINA, 2014, 1.8 5L 
automático, * luga- 
res, ar condicionado, 
direção, trava. Con- 
tato: 99613-7885. 

ECOSPORT SE 17/18, 
flex, 15 mil rodados, 
muito conservado, 
estepe original, 
branco, nada para 
fazer. R5 60 mil. Tra- 
tar 98621-1322, com 
Guto. *1011 

NT) NEW GROUP TECHNOLOGY 

VOCÊ VIU O QUE 
A NGT ESTÁ 
FAZENDO? 

Escaneda Ee AA 

ACESSE: NGT.COM.BR 

HVemPraNGT 



Imóveis 

COMPRA - VENDA - LOCAÇÃO - ASSESSORIA JURÍDICA 

Rua Edmundo Bittencourt, 75 - Tel.: 2643-2425 

heloizaimoveisftgmail.com 

APARTAMENTOS 
VALEDOPARAÍSO -conjazado para estudante, ES 580,00 
+ Baixas. 

ALTO = ED PAX - sb 02 quario, cosnha, Banheira, 

varanda (2 vagas, prora- RS [SD +ixas 
RETA = ED. OLÍMPIOO -Sala, Quarta, Corimha, Banheira, 
drea KSTSl ti + tas. 

CENTRO = ED SUZANA - Sala, 02 Quaros, cornha, 
farei, da = Frente = 1º andar « P& |oMMOÕO Hinos. 
TAUMATURGO -Sala equado conjugados coanha, barbe i- 
ro, ES SS Ni + tasas 

BA RRA = BENH = sal qurno, cana, hanheiro, R$550,00 
+ Exa. 

CASAS 
CENTRO = RUA CHAVES FARIA « Sab, 02 Quarios, 
Connha, Banheim, dxa de Serviço = R$ 170000 + dias. 

OCOMERCIALS 
CENTRO- ED PERSON - Sala copa, banheiro elevador 

ES LODAÇÕO + Gras. 

TENDAS 
APARTAMENTOS 

CENTRO - ED VILA FRANCA = Am Dogue de Caxias) 
Sab US quatos cosa banhero área dep deempeegado só 

elevador = ES 290 mil 
AGRIDES: EDLGUARANY ml, quando, cormha banhero 

e área - K& 2850 mil 

TLUCA =ED TEDA 2 = Sala, Varanda, (2 Quantos ( 1 suite), 
Covinha, Banhero, Area, Camgem, Elevador = RS 180 mil 
BARBA DO IMBUÍ = PBORTUNIDADE «Imóvel com 04 
cosas Casa de fere comb qunos cosnha, hrheim Casa dos 

fumidos com CE quaros cormha, hanheroe xa eainda Úlcasas 

de quario e sala cada com o valorde R$ 580 mil. 
ALBUQUERQUE: 02 salas (0) com larerap, O quantos (0] 

suiei copa, cocnha, dep. De empregada, escritório, Clhasras- 

quera, cmadecaseros, Jardim, eéc. RS 1d CRE 

TERRENO EM ALBUQUERQUE = CONIMO MÍSIO 
PARADISO - Mededo Má. Condomimo maravilhoso, 

com total nfraesirutsga: cumpo de futeho quadra polivalente, 
quad de válei piscmascomume térmica sam, chormsqueier, 

Daterera afem danée, a Tú miados do cento. 

Úrco mo. 4715 

iai Setoradã CONSULTORIA IMOBILIÁRL bis 

Rua Fromcisco Sá, 185 = solo 207 (Galera Teresópolis] 
Telefones: 

A TULL TEL — A PARTA MENTOR 
VARZHEA — pro o larega Em Tersa - 
sal, quarto o iarimtáro, corno é bahero 
— próloo ce berados — RE SONO + mama 
FAZENDINH A-ápros novos — 1º bsação 

qua o craranda. sado, cce ada, o abas à 
Fo cómo — à porna de RE ESQ 

TARHEA — gimio cimo, sal, cora 
aba, Fonhero e mca — R$ GD) + tixns 

ALTO = proa. à faculdade — exe bato: apar - 
E cestos - Edil do — nela] grs id sa). 

saida 2 ambos nns. cocada, Banho. mea, dep 
empregada, garoa — porurio Jd homas 

pasta é um —- R$ I2000D innaa 
ALT — ENTE — quarto criada, Co 
eba é Eeusos — R$ DOIDO + pin 
PIMENTEIRA S — vem live —- si da 
bolo) quan. sab cozaha, Banheiro, 

BAD a Comboios FROs, E larrcragiicara, sl Jia 
&ãc porquinho — R$ T50/00) + taxas 
BARRA DEE PRETELT — os Dados dios Pasena- 

Ex es — Gps pie — o] O dai Dondad, eata 
hire, piso amada do — prólos co ck vo- 
dor e o em gene — Tra sala cos ilha o formas. 
Eanes é área — RE S5DDO + tas 

SbblDAM | 097MSAO | 98450-0504 

corda boni área é disp empe — R$ DO oa) 
+ ENA 
TA RREA — [Em cima da pose bra Emsidsm 

- todo aipdo, cxcckeane apa má maio prédio 
Com be viado — quarto cio mário, salã, oo d- 

aba, Banheiro dire e quo de euposgado - 
RE MODO + mx 

AL DEU EL - DAMAS 

MELERE REDE DOS PIESHETROS — quamo, sala, 
cora, bone do frea — RE 500 0d 
RA ERRA IME DMEEELIT — a cnmnda dis espa 
bu] — K dire posdis po boriaaho — Quairho, mama d- 

nha, Banheiro e úma — R$ Sia 
SA PEDRO — quam sala cora varanda, om 
ita, Betbucioo é área — RE 430,00 
CALLE — sa toda ampl quarto, sala, oe 

aba, E ih sro, dréi é quamcal — R$ TOnDO 
FALE INFPA RA [50 cora devida - ao lado 
da clhasa de nlisos 2 gre, sh, coseha. 
Eonliusino  irca — R$ TOO DO 
FILA RILMÊNLT — casa ampla om Excel cus 
Bose ie ação — quarta, sala com varanda, doe 
aha, Bone go e áma — ES ES 
TITUDA — nos bate cira esta O sobrado — 2 

PARE UTE DL DOER = asa 6 tl ca Dtadaaa 
so co portaria 24 boms e rea de Eur - 
2 quarta domo coda, sei, Di tio, doe etha 
vosmános Cenbeoos somol frea ampla 
Eat CoDida ae RO — R$ DDD OD + tona 

BALAS DOME RCIAIS é LABIAS 
FRA TA - dog com cosnha mph e ba- 

abuso — proa à Dadkel — RE TOO DO 
YARZEA — Sah - Recepção, ml preto - 
pol, Bon é cor — R$ SD + Emos 

ALTO — Loop mph com pm E mo. 
Emhero — RE 2 405,00 
ALE PARA DR — loga compila coma pmiã os 
banheros — RE EO DO 
SÃO PEDRO — engada do rosário — Iga 
mupl — R$ à) 

FENDA, 
FA REEA PRÓX. ADMULTIMARRET- 
scene cporbunadade - quarto, sala 
cos aho Peter — sol o de todo — Rã 
ES) cual 
ARTES — LIMI APARTAMENTO 
— Ea refoenão do Jg at aa ER OM Va 
muda, cosnho cemplo, bom Suse, dep 
ssprsgado — 150 80, 2 vagas prédio co 

seguraça 2 lider compl — RE Si) mail 

ALTO — pros. > Hospilal São Jose — 
coterora bm — coma Jim — 3 quer- 
si? cubos | alo cio dios Gebbocinas, 
vocalão, cosciarm banheico soci 
depustipregada. Ermo alada Chtisairirsagiinca - 
Ei dica bem quadro vagas de garage ma OL 
Cubo com izer é seguraço — R$ 450mál 

QUERRA FRASCDS - EXU ELENTE 
CASA EM DUNDCM INI 3 quartos | 
sagaho |, saiba ati dora à alpes 5 Com lareira, 
Ear, oc o cmapalo Soto 0 push Ens, clrapas ni 

sa, dep ampr. salão de jogos, eincoda- 

MOACYRDE OLIVEIRAPINTO 
- CORRETOR DE IMÓVEIS - creci 0284 

dv. J.J. de Araújo Regadas, 210, loja A-S 
Administração, venda, locação, tempor: 

Telfax:2742-7036 e 2643-1004 
rada 

email: moacirimove isfduol.com.br 
site: wi mpimo veis.cim.br 

VENDAS = A PA RETA MENTES 
ALTOS — Rat ter comam cus bat Cor 
prssma, sauna. char. hiramadera, R$ 160 
a, 
AGRIÕES — sia, vomado, 3 qua il 
sa bep Coma Eonh soeil GO Córma da 

smição WO | gamjpon lebaadona, sa- 

Eis dis é sra, sousa, ds 550 tal áreas para 
RE Sah mail 
ARARAS — manha casa — 1º Gmdie - sali 2 
geo. Beda, coa área CS acácia ado À 
Genoa, churmagiera, aucaa serra RE 
De nua] . 
BARRA [MA TADRUT — fusdis - sab, 2 
gos. com cor cama Eanh coma ánco 
so R£ O mui 

HABRTEA UHE PATR 
oo Emi R$ 050 mal 
RATERA DM PER LO — du fran: -sala, 2 
PE E 
UT mal 
BOM RETIRO — munha casa vala- ne tor- 
amido sala 2 qua ce ciirca bah. gam- 
Femcobesn choro páscoa, qua do, Espaço 

aro portar 24 homs R$ 280 mail 
CENTRO — op povo Bheral, dá cuia 
sro Temera 40200 sh ampl 
DE 3 quo Doar Sub (E use | bon 
Sc mal, Co Cr Ea da as Pç AO, Ja que - 
Godores à gua, gar pes cata ssa coli cpui cai, 

aguia soca, sala rpodiao, Bemha aah q 
mista, pliy., cdisr. Jomo à beaha, sao 
ks ta cod coratha, 2 ch vodomra garagots 

amicado sto RE 650ma] 
CENTRO — neta — od cab puras — sala. 
o cos. bem elesnibor, pomanio 24 horas 

Emil RE 148 ml 
DENTE — 2 a portaria ce pe seriados - 

asi, 2 ques. Dear), cor. banho drca, dep 
R$ 250 nal conto 

CENTRO —-Rua Dallas Momero - sal, 
go co bah DSO mui 
DRAMA CrUA RA My não begalwada - 
sai, 2 ques cor bom úna, game R$ 

So mil 

nh —- mb, gia 

AREIA CASCATA — sal vor. qua. 
Go. Bon área. gar. R$E MOD qui 

VENDAS - DOMRER TUR AS 
ALTRIÚVES — 410, 2 vagas, bsTaçã, Es 
paço pousar, salão, sala pita, do quo (3 
setesj cosa Gonh Bro coz úmra, 

depossp. Jovando-ra, R$ DS DO quai] 
Ebido poipocio C paortisoo porto 
AC RINFE E — 1800” - aba Cao mm 

pla, Esttómo, 3 quis jl samp, Baia sad 
col dor cisma árci, dep cisp, 2º pro 
saio, Ee roç o cenplo, mo garagem 2 leva - 

dies Eos parádioo peruca thai. semárta, che ali 
Esto R$ DiSo OD mal csmnda pepemao 
PRATA — ladá ambermura digples cm 2 
sogra Dera rem nO ado — | hs ator 

alo, 3 ques. dE ande), cor. 2 bon dra 

RE I00 mal — agendar veado God 004 
TEM CFUTRAS DIFRERTURAS A 
FENDA DEN SULT E-M 

TENDAS [CASAS 

ALHUAFUERAPUE — comdo great vales 

— duplos povo — sat» cre. cos 2 combos n- 

ba dghos (3 sumes| o saidas, bah k- 

ma Es cor Óma WC qa. 2 ros E 

23350,000, Gods 250,/00mm" RE 450 qui] 

dades — sil, vor. 3 quis (2 ssites) Ciara E 
vor oo 0 mapa o mar sca no Bond soc bao 

Ulasrina, É De a sas vç a O MADE a DS DI, Ca 
Ba R$ SD mal 
RANA GUARANY — demo de posse - 
sala. sacada. que cor america, bah. ária 
svaço RE SA mal 
ARARAS — cod duplica geminada — sala, 2 
quos (l susbs ciclonet| e vamimada, Excrtho. sadas d- 
al, Erva cor com área up c'chur gam- 

A CM CE, cabe ado sodor, ENS 40 mad] 
ARARAS — duplos — saio colar, me dg. 
E sets cama closes o holmo, sá km, Go 

drcã. dep Hp anexo paro lubspo conti, qua 
Ema no gar. 2 caca, portão els nado, 
marfoe, oquec. à gas, CE SD auisl 

DSO aber + aços R$ SO ma] 

BARRA OMEELO rtincaos dm Jhonca means dos 
Ko — sala, vor. 2 quo. Boal cor. despaisa. 

dE SErviço, ita CEL GMs ÁREA SEI açO E 

duras 2 imros é bos R$ JO mil 
ERMUTAÇE - cond mipgics 02 00em. sala 

ola. 2 same |ocoms sôio 3º qua Enab, 
COL Cam ÁRa, prosa, mia, ciur Sia 
R$ 40 mail 
ERMITAÇE - urgae- cond criplea 
USD DO — sala, 2 subo | fama Cor cama 

Ena, st is 3º quo. sala chiado», deco servi 

po cátio Dcaro posa ha, sata, Chhisar irado: 
m R$ 420 mil 

FAZENDINHA = sabio coke. varaadão o! 
chur d quai 2 sp omrada cor bon 
sabio pos é o cash é varaada, gar. 2 

Ca nroa, par. SS CNES cj cardio E patas, qua - 
dra esporte, potio clarôiso auarione, 
cosa 2200 R$ SO mail 

VENDAS - TERRENTR 

ARARAS ROS ÁRIDO — dó lado do kr Ta 

Ai Sn ed, O A AD DS 2 (REO qual 

CABLE — 2 lotes juntos como DSQeur cada 

2 de ficas RE DID nad cida ua 

MANSÕVES IMP PASPUESFUER =FALE DA 

LUA — 2 MD? oras pis RE El mail 

MINENTAMHAS — Dotado po prados poema 2d) qua 

e aus ache, com Jem de frame, dO de 

fumdos, 84.50 boda decido é dO + 19,50 

Kao ajudo, agua datas dó baho -R$ 

LSD mal 

VENDA DESÍTIHOS 
TIEIRA =“ direto” a 4 Searos da Cami- 

da =20,027 ba nra cocdo, COB cia Sim- 

pós de tora, era isso de frio, Gaua na s- 

Geilc cómrma col plambr Gpaoam foca é 

Cotontates dmposdo St dei - R$ 400 mui] 

LIRDA ÇÚES — APARTAMENTOS 
ALTRDES — Ed Ksmus Dies — Tãm? - saho 
va. 2 quo caras Bando cor caras dra def 

mp a uma cleiadomes ae de rm, Ré 

DID O + panita ES DO 
ALL TICA — Bica Pla o! Garoa a é A por Os CA 
ks, promo cama, char Eronlsto, àla- 
gula comsmiE 

BARRA DO DMELI] — fusdos - sala, 2 ques 
CB Cor a banho ca irei sro RE 

SD O) + Eus 

CENTRO — parque ngadis 2UWIOS, al 
Coaodoro de fhenos =] .2. sala, 3 quo cama 
Bem somciil, cor cupl úma serviço dep 

Sp. aquecalor à gas, clevalor, garqgom R$ 

SáBaco, É DE Noveme no De 2021 

CENTO — imimer coma Eestio de pas. 

bs viado R$ 50000) + Es 27,00) 
CENTRO — sab. 2 qua cor Ennho área. 
dep comp ga. clhevados RE 50,00) + Exa 

dao Do 
FIATENTEIR AS — sala. 2 ques cor banh 
ari, om ta R$ DO DaD + mus SODA 
PIMENTEIRAS — manha coma — sab, 2 
gba. OR cine serviço, Beaalh. cs ac noi - 

Esto CARO E Et Os RE DIDO O jatos Dino 
Exã 

TALIMA TUR —- cobemem laucar — 

59,00" - ah cikr. tamçã 2 qua tl 
sagas | cris Beth amo mil, COR Cir dica 
seveçã dep Hp dar. praia, adia, 

duse foto à lotha, quadra, saio de besta 
RE 20 DO + Exa FED 
TALE PARAISO —- de Fome 1º ambg, 

aih. 2 quo. saido io c'arta Sub. cor. 
Bond ria mph, dep copo RE SO DO + 

na INTO 
TALE PARAN: = sala vor. 2 ques sat- 
oo Lito Paste, Bah. cor cú gar ckia- 

dor, gas de rua RS SD DO + Ees SO DO 

LIBCADÕKES - CARAS 
ERMPTAGE — com dupla geminada 
L4Oem? — sab, 2 ses ivo, CGoZ Cras 
ara serv aço, Di dicas aaa, sia 3" ga 

(ESaS bi CTT É E prata, Sons Chase 
mi sas dra RE USO + Es cod 454,00 

pu 132,00 
fra. E Sima proprs ra, Estes prós sal- 
do dis ras e ops pero obemdeo pascl dos 

de Doação, aval ção pró 
EARRA IMP PARE — bone cosas dos frio 
Ela O 9 — colorado» oa Ball de sarada 

sala. 2 quis coz Bnnaho pari ço cam banh 
ciar direi seruço RE 1.200,00 + is 

TITLICA — Gra sobmdo DD Eee do 

SUS, eua seta santo Cm injuala, sala, viaical- 
da, 3 ques | suirepo forma cols bemdo som d- 

dal, ce anta des spas, dnCO SPV iço, E 

Zara cimo RE SOON + as 

TA REM CSRANDE oa eme rh. 

mio lda — sab che varómda, 3 quo id 
same), Ee 500 nl. COS Tea, direi 

serviço, parda, corno STS plenos, 

Coal [Im RS DDD OD + poa 365 ND 
pau R$ E ah 

LUANDA DEMES E 
VENDAS CIRTPERC LAIS 

FRLEMES LIDE SM — punto à emb - bx 

Ci ro, 60 De  — RSD PDD + 

Exa 

HELD ESSA uslada dies Bicnda — logo 

cos Omo 2 bonhons R$ Doianiõeo + 

Ea 

RAS LIDE SA ad da albiçãos Ma Cal 

Do — 2 algas cosa 300 Cm? coda, Bomba. 

ESCribhros. água poço cibombo E 

3 DD OD adia + DRA Fatos DE E hace Cia us pd 

SD mal cio 

CEM THRO —- ah comem ni mui da de 

Ecnre com T7Sêm ciacruge Ho am poGe 

Busuboço check, ANSOS, 2 daadra 

HS 290 mal 

CENTO — seiido some loga com gm- 
gem — Shopping voce +- dim R$ dão 
ta] 

CENTRO - Sala Useecia na Lúcio 
Beira, VASO] de fronte, 2 clevadzga, +- 
due, R$ DO Ea ponto pera bica 
CENTRO — sobre boa do Sioppata Mer 
Fis bodes RE TODO + pus 334, DO 
CENTRO — ua Djalma auoitero, JO — 
bopa Tm? R$ DoSDo ay + Exa 
CENTRO — digo pateto 22450 planos 
Rua Nilza Chaspem, EIT av bBdo 
R$ O Di o + úpris 
CENTO - alugo ermenos DO Cao nº 

Baco tias Em. 6 Ea 
CENTRO — na Losgardo Mareas, 122 
+ DOS coma scróms E 2 banhos aros, 

VYARZEEA — prox o case Edi — opamo- 
EG EE campo é de fatos — 2 quartos, aah. Ra 

quaries, sab cosnha benbeso úna — RE ERC Co E ERR hos E calota 0» Cata A RC 
phao c ssguratço Jd h — R$ 600 mail 

ALEUAPUERAQUE = com vale do sol - ES DO + px SRS DD digo de peieços R$ is S OD OO + ia 

COMPRA, VENDA E LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 
CRA-RJ 90-3805-3 - CRECI-RJ-J - 4.456 

Travessa Portugal, 77 - 4º andar - Centro Comercial Teresópolis - Várzea 

ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS 

Telefone/Fax: (21) 2643-2002 / 2643-2906 
Plantão de Vendas: (21) 98606-6447 / 99269-2493 

Visite nosso site: www.condomaximoveis.com.br | e-mail: locacaoQ)condomaxonline.com.br 

LOCAÇÃO 
VARZEA Ol quarto, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço, dependência completa uma vaga de 
garagem R$ 1.000,00 + Taxas “ABES 
PRATA; O? quartos, sala, cozinha, banheiro, saca- 
da área d serviço e garagem -R$£ 900,00 + taxas — 
A - GRE 
PRATA; O? quartos, sala, cozinha, banheiro, saca- 
da área d serviço e garagem -R$£ 900,00 + taxas — 
A — BB5 
ALTO. átimo apto com quarto, sala, cozinha e 
banh. Mobiliado-R$£ 1000,00 +Taxas — A-BRL 
ALTO: O2 quartos, sala, cozinha, banheiro área de 
serviço + OlLdependênciaf 1.700,00 + taxas-A-GRO 
VARZEA; Ótimo apartamento com OL quarto, sala, 
cozinha, banheiro, area de serviço. 50,00 + 
taxas -A-b7B 
VARZEA Ótimo apartamento com 02 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área, com Ol vaga de 
garagem e elevador. R$ 130000 + Taxas A-GT4. 
VARZEA Apartamento com OZ quartos com ar- 
mários, sala, cozinha com armários e área de 
serviço. -R$£ 1 150,00+ taxas -A-b71 
ALTO. OZgquartos, sala ampla, cozinha, banheiro 
social área de serviço e dependência de emprega- 
da completa. Prédio com elevador garagem -R$£ 
1 H00,00 + Taxas -A-Gb9 
CENTRO: Quarto, sala, cozinha e banheiro - 
REBOD OO + taxas — A-bbh 
ME RIVES: Conjugado, quarto, cozinha e banhei- 
ro — Excelente localização — Térreo — R$600,00 + 
taxas A-bEZ 
VÁRZEA: 02 Quartos sala cozinha, banheiro área 
de serviço conjugada e terraço — R$135000 + 
taxas— A-b55. 
VÁRZEA Quarto, cozinha, banheiro — R$750,00 
com água e hz inclusas — AbhZ 
ALTO: Quarto, cozinha, banheiro — Mobilado — 
REG 50,00 + taxas — A-b5I 
N.5. de FÁTIMA: lindo conjugado mobiliado - 
Próximo a Uniteso — R$1 100,00 — A- 649. 
BARRA Qto sala, coz e banh R$700,00 — Descon- 
to de R$200,00 durante 3 meses + taxas A-BI6. 
VÁRZEA: 0? quartos, sala, cozinha, banheiro, área 
de serviço e dependência de empregada comple- 
ta. R$ 800,00 + Taxas. AMI 

ALTO: Quarto, sala, cozinha, banheiro e area de 
serviço. Prédio com elev. RELODOÕO + taxas À IB 
AGRIÕES: Quarto cozinha e banheiro R$500,00 + 
Tuas ALZS. 
ALTO: O2 Quartos, sala, cozinha, banheiro, área de 
serviço, dependência de empregada completa. 
R$900,00 + Taxas A-GB5 

CASAS 
ALBUQUERQUE: dentro de condominio-casa com 
04 quartos sendo OL suíte, sala em OZ ambientes com 
lareira, cozinha com armários, piscina, sauna, chur- 
rasqueira, SPA, jardim , sao de festarf 5.500,00 + 
taxas — C-0DOB 
TUUCA: O3 quartos sendo OL suíte sala cozinha, 
banheiro social área de serviço varanda, garagem, 
lavanderia e quintal-R$ 2.800,00 — C-000T 
CASA ALBUQUERQUE 03 quartos sendo OL suite 
com closet, sala, cozinha, banheiro social lavabo, 
área de serviço. Quintal na parte de trás e amplo 
jardim na frente R$ 2.50000+ taxas C-005 
VALE DO PARAISO: O? quartos, sala, cozinha e ba- 
nheiro R$ 850,00 = -004 
CASA ALBUQUERQUE OZ Quartos, sala, cozinha, 
banheiro, área de serviço quintal, varanda e estaci- 
onamento — R$1 300,00 + Taxas — COD? 

SALAS 
SALA Sala comercial no centro. R$ 400,00 5-0R3 

SALA: Sala comercial no centro. R$400,00 5.084 
SALA: Sala comercial no centro .RESOOÕO — S-0BE 
SALA: Sala comercial no centro R$ LOOO 00) — &- 085 

VALE DO PARAISO: loja com 03 ambientes e banhei- 
ro R$ 850,00 L-023 
VÁRZEA: Loja, 02 ambientes com mezanino - 
R$? 100,00 — LADZ 7 
VÁRZEA: Loja e sobre loja no shopping Várzea — 
R$L 950,00 + Taxas — L-ODIS. 
ALBUQUERQUE: Loja com 100 mr”, ilha para espaço 
gourmet sala para estoque e banheiro. R$LB00/00 + 
taxas L-OLA 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro. R$ L000,00 
+ Taxas. L-OLT. 
VÁRZEA: Loja e sobre loja com banheiro. R$L800,00, 
L-L6. 

PRATA: Terreno industrial com 2.400m” - R$6000,00 

— T-DOl 
ALBUQUERQUE: Salão com mais 02 salas e banheiro. 
RE? 400/00 + taxas [007 

VENDA 

PIMENTEIRAS OZ quartos, sala, cozinha, banheiro, 
área de serviço, garagem e elevador. R$ 250000,00 A- 
248 
ALTO: Conjugado no alo com quarto sala, cozinha 
e banheiro.-R$ 160000,00- A-246 
ALTO: Apartamento com 03 quartos, sala cozinha 
banheiro, varanda, prédio com elevador e garagem 
R$ 450.000,00- A- 245 
ERMITAGEM: 0Z quartos, sala ampla, varanda, ba- 
nheiro, cozinha, elevador, e garagem, excelente es- 
tado de conservação — RE 28000000 — A- 244 
PIMENTEIRAS - OZ quartos, sala cozinha, banheira, 
área de serviço, Portaria 24h e area de lazer-RÊ 
240,/000,00 — A-243 
TUUCA OZ quartos, sala, cozinha, banheiro social 
banheiro de empregada, despersa Elim” de área 
construída, estacionamento — R$ 2795 mil — A-242 
ALTO: O2 quartos, sala ampla, banheiro social cozi- 
nha, area de serviço e dependência completa rever - 
sivel — prédio com elevador — R$ 370 mil — A-239. 
VÁRZEA: Conjugado amplo dividido em quarto e 
sala, cozinha, banheiro social com tanque e irstala- 
ção para máquina de lavar — Bastante ensolarado — 
REIS? mil — A-Z38 
ALTO: Excelente localzação — Conjugado ampla, 
cozinha e banheiro social Pode ser dividido em 
quarto e sala. R$ 13500000 A-235 
VALE DO PARAISO- Conjugado com amplo espaço 
para dividir em quarto e sala, armário embutida, 
cozinha e banheiro social. Área de serviço externa 
coletiva R$ 130 mil — A-Z10 
PRATA —-02 quartos com armários, salaampla, varan- 
da, banheiro social cozinha com armários, area de 
serviço e estacionamento. Prédio com lazer comple- 
to e portaria 24 horas — RE MO mil - A- 222 
VÁRZEA — Excelente localização. Frente, ensolarada, 
OZ quartos (OL suíte), sala ampla, varanda, banheiro 
social, cozinha com armários, área de serviço, dep. 
Completa, garagem, elevador, piscina, sauna e salão 
de festas. R$ 490 mail — A Z12 

VÁRZEA 03 quartos sendo 01 suíte com 02 armá- 
ros embutidos, sala ampla com varanda e sacada, 
cozinha com armários planejados e mesa com OM 
cadeiras, banheiro, área de serviço e dependência 
de empregada completa — Prédio com elevador e 
OZ vagas de garagem R$ 870 mil A-Z36. 

SANTA RITA 04 quartos sendo 01 suíte, sala O? 
ambientes, cozinha com armários, banheiro, ga- 
ragem, churrasqueira e varanda. R$ 320000100 — € 
152. 
PARQUE DO IMBUÍ - Casa em condominio fecha- 
do com clube complto com piscinas, sauna, 
quadras, salão de jogos, restaurante e segurança 
24 horas. Casa totalmente independente 04 quar- 
tos (sendo OZ suítes), sendo OL suíte master, ba- 
nheiro social salão com lareira, cozinha area de 
serviço, varanda, gargeme jardim R$ 700 mal € - 
173. 
ALBUQUERQUE — Green Valley: Condomínio fe- 
chado. Linda casa, construção nova. O4 suítes (OL 
master) sala de jantar, sala com lareira, sala de 
estar, lavabo, sótão, cozinha com armários, des- 
pensa, dependência completa, garagem para OZ 
carros e pomar. Linda Vista para a Natureza- R$ 
1300 000/00 C-181 
CAMPO LIMPO: Interior da cidade. Casa com 03 
quartos (Ol suite), sala O? ambientes, banheiro 
social cozinha, área de serviço, varanda, garagem 
e quintal. 400m” de terreno e 170 m” de área 
corstruida — R$ 250 mil -€ — 190 

PARQUE SÃO LUIZ — Cond. Fechado, 02 quartos, 
sala, OZ banheiros, sótão, cozinha, área de serviço 
e garagem Condomínio com lazer completo. R$ 
250 mil C-188 

VÁRIEA: Loja em shopping, no centro da cidade, 
dividida em OZ salas com banheiro — L-0D3 — 
FE 000, DO. 
ALBUQUERQUE — Green Valley — Terreno total- 
mente aproveitável com L220 mê. Área nobre — R$ 
220 mil - T-119 
ALBUQUERQUE — Lindo lote com jardim e linda 
vista para as montanhas Condominio fechado. RÉ 
110 mil -T-121 
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JAIRO TEIXEIRA GAMA 
VENDAS - LOCAÇÕES E AVALIAÇÃO 

VENDAS CASAS 

SÃO PEDRO: Linda casa na Rua 
Adilon Couto Áreas. Salão, 3 quar- 

tos c/ suite, coz. banh., área de 

serv., dep. de emp. garagem, 

churrag., piscina. R$ 800 Mil. 
INGÁ: Casa toda reformada. Salão 
em 3 ambs., 3 quartos c/ arm e 

suite. coz., lavabo, banh,, área de 

serv. garagem, ter 2.000 m2. R$ 
750Mil. 

GRANJA GUARANIE Sala 2 am- 

biente, 2 suites, coz., banh.. área de 

serv. estacionamento. R$ 450 Mil. 

BARRA DO IMBUE Casa em 

condominio. Salão em 2 amb. c/ 

varanda, 4 quartos c/ sulte, coz. 

lavabo, banh., área de serv., dep. de 

emp., garagem, ter. 400M2. R$750 
Mil. 

VALE DO PARAÍSO: Sala c/ va- 
randa, 4 quartos, coz.,2 banh., área 

de serv., casa de caseiro, terreno 

670M2. R$ 700 Mil. 

VENDAS APARTAMENTOS 

CENTRO: Sala c/ varanda, 2 quar- 
tos c/ suite e arm., coz., banh., dep. 

de emp. áreade serv., 2elevadores, 

coz., banh., área de serv., dep. de 

emp., 2 elevadores, garagem, no 

condominio c/ piscina e sauna e 

salão de festa. R$ 350 Mil. 
RETA: Sala c' varanda, 3 quartos c/ 

suite, coz., banh., area de serv, 

dep. de emp., 2 elevadores, gara- 

gem, no condomínio com área de 

lazer. R$ 480 Mil. 
CENTRO: Rua Duque de Caxias, 

reformado. Sala, 2quarto, coz., 

banh., área de serv. E dependência 

de empregada. R$ 280 Mil. 
AGRIÕES: Edificio novo, em rua 

tranquila emuito ensolarado caceita 
permuta por casa) Sala c/ varanda, 

2 quartos c/ suite, coz, banh., área 

de serv., dep. de empregada, 2 ele- 

vadores, garagem. R$ 530 Mil. 
VÁRZEA: Sala, quarto, cozinha, 

banh., área de serviço, dependência 
de emp., elevador. R$ 190 Mil. 

LOCAÇÕES 
CENTRO: Loja no Shopping New 
Fashion com cozinha e banheiro. 

R$ 640,00 + taxas. 

RETA: (Av: Lucio Meira) Duas 

lojas com banheiro e Jirau com 120 

Marcelo Bruce E 
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Imóveis 

telefone (WhaisApp): 99648-4618 |, Fixo: 3097-2699 

e-mail: marcelokohout(Dhotmail.com 

VÁRZEA. Loja com 28 m” + peque- 
no jirau, banheiro, blindex. R$ 
1.700,00 + taxas. 

LOJA VARZEA - ao lado Cot - Com 
33m” mais jirau de 30m”, 02 ba- 
nheiros, blindex. R$ 2.200,00 + ta- 
xas. 
SOBRADO - VÁRZEA- com 90 m? 
04 salas, 02 banheiros, 01 cozinha, 
hall de entrada. R$ 2.000,00 + ta- 
xas. 
VÁRZEA - VENDO APTO. com 2 

qtos. um com armário, sala, coz, 
banh. e area de serv. R$ 190 mil. 

LOJA VALE DO PARAÍSO - Com 
50 mé com banheiro, podendo cri- 
ar jirau. R$ 350000,00. 

VALE DO PARAISO. Com 50 mí 
com banheiro, podendo criar jirau. 
R$ 350.000,00, 

VENDA TERRENOS 
TUUCA. Com2400m* emaclive. R$ 
300.000,00. 

IUCAS. 4 lotes totalizando 7.000m”, 
em aclive, podendo vender sepa- 
rados. R$ 1.200.000,00. 

CREU] J-3362 

LUSO IMÓVEIS 
Av. Feliciano Sodré, 410 - Tel.: PABX - 2742-3000 

internet: www.lusoimoveis.com.br 

TUDO EM COMPRA E VENDA 

VENDAS 
APARTAMENTOS 
AGRIÕES — com 2 qtos (suíte), dependência re- 
versivel, banheiro social cozinha, area desenviço, 
varanda. R$ 800 mil - Ref-14B 
ALTO — Novo, 1 quarto, sala, varanda, cozinha- 
amerkana banheiro social, lavabo, area, eleva- 
dor, garagem, prédio c/ academia e sao de 

festas c/ churrasqueira. R$ 380 mil 

CASAS 
ARARAS —-C asa linear, c/23%m2, 5 quartos (suite), 
banheiro social, lavabo, sala em 3 ambientes com 
lareira, COpa-coz, area serv, quarto externo, qto 
de ferramentas, jardim, churrasqueira, varandão 
e 2vagas de garagem R$ 910 mil - Ref.-B4 
VARGEMGRANDE — Nova - com suites [(duasno 
pav.supernorcom varanda), sala ampla com la rei- 

ra cozinha conceito aberto, lavabo, area de ser- 
FIMENTERAS — Novo, 2 quartos sala, cozinha, 

banheiro social, area estacionamento, Condomi- 
nio c/ area de lazer, ônibus na porta R$ L80 mil - 
Ret-287 Financia. 
ALTO -Aptoc/Zotos (suite), sala, copa-cozinha, 

f IT) banheiro social, garagem, closet, area de serviço 
Sue dipnas e elevador. Condomínio com salão de festas RÉ 

F 480 mil - Ref-09 
ARZEA VARZEA — 2Zqtos (suite), 3º quarto reversivel, sala 

ampla, cozinha, banheiro social banheiro de 
empregada, area de serviço, varanda fechada, 
elevador e garagem R$ 680 mil - Ref-106 

viço, banheiro de empregada, entrada social com 
varanda, mezanino, aquecimento de agua solar, 
garagem para carros, area gourmet combanhei- 
ro. Condominio comárea de lazer. R$1 38000000 
- Ref- 126 
VARGEM GRANDE - Casa dentro de condomi- 
nio, com varanda fechada, sala, 2 quartos (sendo 
1 suite), banheiro, cozinha americana, area de 
serviço. Pequeno jardim em voltadacasa Condo- 
múnio possui sauna, piscina e salão de festas. R$ 
320 mil - Ret-58 . 

- TEMOS IMÓVEIS PARA LOCAÇÃO 

garagem, R$ 550 Mil. 
RETA: Sala, 2 quartos c' suite, 

M2 embaixo em cima. R$ 8.000,00 

+ Taxas. 

LOCAÇÃO 
BARRA - Casa composta por 3 qtos, 

sala, cozinha, 2 banheiros, área de 
serviço, varanda e terraço. R$ 1.300,00 + 
taxas. CAOI36 

ALTO - Cobertura com 3 quartos (sendo 
2 suites), 5 banheiros, sala, cozinha, 
varanda, churrasqueira, piscina. R$ 
3.500,00 + taxas. APO1I1S 

VARZEA - Apartamento com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, área. R$ 1.000,00 

+ taxas. 
VARZEA - Apartamento com 1 quarto 
com armário, sala, cozinha, banheiro, 

area + dependência. Predio com eleva- 
dor e garagem. R$ 1.200,00 + taxas. 
APOIOS 

VARZEA - Apartamento próximo a todo 
comercio. Com 1 quarto, sala, cozinha, 
banheiro. R$ 750,00 + taxas. APDO31 
ALTO - Apartamento com 3 quartos 

(sendo 1 suite), 2 banheiros, sala, cozi- 
nha, banheiro, prêediocom elevador e 

garagem. R$ 1.700,00 + taxas. APDODE 

Travessa Portugal, 50 - Várzea 
Tel.: (21) 2742-8015 - Zap 98713-0300 

—- IM ÓVEIS-— 

E VENDAS 

VARZEA — Apartamento com 1 quarto, 

sala, cozinha e banheiro. Próx a todo 
comercio. R$ 170.000,00. 
VARZEA - Apartamento com ? quartos, 

sala, cozinha, banheiro e área. R$ 
180.000,00. APOIO 

SANTA CECÍLIA - Casa com 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, garagem para 2 
carros. Direito R$ 220.000,00. CAQ134 
PAINEIRAS - Casa com ? quartos, sala, 
cozinha, banheiro, copa, areade serviço, 
churrasqueira, peg quintale garagem. R$ 
320.000,00. Ca DOZ9 

ALTO - Apartamento com 3 quartos 

(sendo 1 suíte), sala, cozinha, 2 banheiro, 
2 vagas de garagem. R$ 630.000,00. 
APDODO 

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, peg quintal. R$ 
190.000,00. CADO?5 

MEUDON - Apartamento c/2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro. R$ 180.000,00. 

APOIITO 

SÃO PEDRO - Casa com 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, quintal R$ 
00.000,00. CAOS 1 

ii BOM RETIRO - Linda cobertura composta por 2 quartos sendo 1 suite com 
doet, banheiro social, cozinha, sala, escritório, varanda, area de serviço & 
garagem para 2 carros Aceita financiamento. R$ 370.000,00. 
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1 suite, banheiro social cozinha, area, garagem e canil casa 
independente Aceita financiamento. R$ 350.000,00. 

A VE k + E a! 

AGRIÕES - O bairro mais charmoso de Teresópolis - Apto com 2 quartos 
(sendo 1 suite + dependência de empregada), cozinha mobiliada, area de 
serviço, garagem, elevador. Um apartamento para quem busca morar perto 
de tudo com muito contorto , qualidade, localização, praticidade e com a 
comodidade que você sempre procurou. R$ 560.000,00. 

TIJUCA - Luzuosa casa com 5 dormitorios, 2 suites, sala, copa, cozinha, 
banheiro varanda 5 vagas de garagem, piscina, sauna. R$ 1.6000,00000 



Au. Oliveira 
Botelho, 501 
Bairro do Alto 

Tel: 2642-6300 

CONFIRMA 
imóveis 

www.confirmaimoveis.com.br 
Há mais de 30 anos atuando profissionalmenteem Teresópolis 

ALBUQUERQUE. R$ 470.000,00. Casa lo- 
calizadaem bairrosupertranquilo, cercada 
pelo verde. Com 208m”, varandão, sala 
Zamb, 3Qtºs (2 Stes), banh.social, cozinha, 
despensa, dep.empregada egaragem. Ter- 
reno com 1.135mí. Ref. 742. 
ALTO. R$ 495000,00. Casa com ótima 
localização - todo comércio à porta, 154m”, 
sala Zamb c/lareira, 30Qt2s (1Ste c/hidro), 
banh.social, cozinha c/arms, area serviço, 
wc empregada eestacionamento. IPTU R$ 
930,00 a.a Ref. 756. 
CASCATA GUARANI R$76000000. Casa 
em bairro tranquilo, cercada pelo verde, 
185mº,varandão, sala 2Zambec/lareira, 3QUes 
(25tes) banh.social, cozinha c/arms, área 
serviço, garageme estacionamento. Terre- 
no com 460m, jardim, piscina, churras- 
queira e casa p/hoóspedes (Qtê sala, cozi- 
nha e wc). Ref. 368. 
POSSE. R$ 380.000,00. Casa cercada pelo 
verde, com 155m*, constituidadevaranda, 
sala 2amb c/lareira, lavabo, 30Qt2s (1Ste), 
banh.social, cozinha, área serviço, 
dep.empregada e garagem. Terreno com 
940m. ACEITA C.EF. Ref. 704. 

* APARTAMENTOS 
TAUMATURGO. R$ 145.000,00. Excelen- 
te kitnet com 27,90m*, sala Zamb, 
banh.sociale pequena cozinha.Lindavista 
com facil acesso aos principais pontos da 
cidade. Lazer Cond: churrasqueira e salão 
pyfestas. Fontede agua potável. Obs: Por- 
teira fechada! Cond: R$ 272,18 e IPTU 
(15%) R$ 189,84 aa. Ref. 505. 
ALTO. R$ 180.000,00. Apto MOBILIADO 
com ótima localização, a poucos minutos 
de todo o Comércio do Alto, de ótimos 
restaurantes e da Faculdade. Com 32m”, 
sala, 10t2, banh.social, cozinha e estacio- 
namento. Cond. R$ 290,00 e IPTU R$ 
518,18 aa. Ref. 454, 

TAUMATURGO. R$ 420.000,00. Apto a 
poucos minutos da Faculdadee detodo o 
comeérciodo bairrodo álto. Com 94,1 6mr, 
salaZamb, 20tºs (1L5Ste c/am), banhsocial, 
copa/coz, área serviço, depempregada e 
garagem. Prédio c/elevadores, piscina € 
sauna. Ref. 156. 
TAUMATURGO R$ 65000000. EXCELEN- 
TE Apto com 99m”, TODOS os cômodos 
planejados, sendo, varandão, sala 2ambs, 
cozamericana, ºStes e 2 vagas de gara- 
gem. Ampla area p/lazer: espaço fitness, 
salão jogos, salão p/festas c/espaço 
gourmet, ofurá e saunas alem. Cond. R$ 
900,00 e IPTU MENSAL R$ 100,00. Ref. 
650. 
ALTO. R$ 450.000,00. Imóvel super claro, 
ótima localização, com 85,86”, sala Zamb 
civaranda, 2Qtês (1Ste), banh.social, cozi- 
nha c/arms, áreaserviço, dep.empregada e 
garagem. Cond. c/portaria, elevadores e 
area para o lazer. Cond. R$ 500,00 e IPTU 
MENSAL R$ 261,30. Ref. 555 

CENTRO. R$ 650.000,00. Amplo APTº c/ 
excelentelocalização, 110m*, varanda, sala 
Zamb, 3Qtºs (1Ste), banhsocial, cozinha, 
área e garagem. Lazer completo: piscina, 
sauna, hidro, churrasqueiras, sala de gi- 
nastica, salão p/festase salão dejogos. Ref 
das. 
ALTO. R$ 300.000,00. Apt? ótima localiza- 
ção, 58,95 m”, sala 2amb, 20tºs, banh.soc, 
coz areaedep.empregada.Prêdioc/eleva- 
dor. Cond. 375,00;IPTU R$433,0Da.a. Ref. 
RES 

* COBERTURA 
AGRIÕES. R$ 880.000,00. Cob. DUPLEX - 
163m”, com excelente localização, Bairro 
nobre. Sala Zamb, lavabo, 3Qtês (1Ste), 
banh.social, cozinha c/arms, área serviço, 
terraço e 2 vagas garagem. Cond. com 
area p/lazer. Cond. R$ 730,00. Ref. 744. 

LAEL IMÓVEIS 
— >>> tree: 31.103 | 30.869 

Telefone/ 
WhaisApp: 2742-2000 

SáBaco, É DE Noveme no De 2021 

Av. Feliciano Sodré, 1178, loja e sobreloja 
Telefone: 021 2741-4050 

Internet: www.abimadm.com.br 
APARTAMENTO 01 QUARTO 

Várzea =01 quarto, sala cozinha, banheiro, área, 

dependência terraço (Rua Mendonça Clarck nº 
55Cob. 10) R$ 1.500,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 

670,00 

Várzea = 01 quarto, sala cozinha, banheiro (Rua 

Djalma Monteiro nº 92/104) R$ 500,00 (Edif. 
Angelica) Taxas R$ 330,00 
Várzea =01 quarto, sala, cozinha, banheiro, area, 
dependência garagem (Rua Mendonça Clarckn? 

55/313) R$ 900,00 (Edif. Las Palmas) Taxas R$ 

352/00 

Alto = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, gara- 

gem. elevador (Rua Mello Franco nº 15 10/203/R$ 

750,00 (Edif.Condor Taxas R$ 43200 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodré nº 1082/208) R$ 500,00 (Edif. 

Amazônas) Taxas R$ 294,00 
Varzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro Rua 

Duquede Caxias nº82/203R$ 650,00 (Edf. Impe- 

riaiT asas R$ 264,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodré nº 648,206) R$600,00 Edrf.Conde 
Teresópolis) Taxas R$298,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro, ele- 

vador, garagem (Av. Delfim Moreira nº 1105/40) 

R$700,00 (Edif. Isabela) Taxas R$ 495,00 
Várzea -=01 quarto sala, cozinha, banheiro, área 

(Rua Duquede Caxias nº 82/208) R$ 850,00 (Edif. 
Imperial)Taxas R$261,00 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Feliciano Sodrên” 1021/5304) R$ 500,00 (Edif. Elvira 

Helena) (Taxas R$ 318/00) 
Alto =01 quarto, sala cozinha, banheiro, depen- 

dência área, garagem (Rua Cel. Sivio Lisboa da 

Cunhan? 400/304) R$ 60000/Edif. Maison Fenia) 
(Taxas R$395,00) 

Blto= 01 quarto sala cozinha, banheiro, área (Av. 

Alberto Torres nº E95/207) R$650,00 (Edif. Mearim) 
Taxas R$378,00) 
Várzea = 01 quarto, sala, cozinha, banheiro (Av. 

Lúcio Meiran? 1170/101) R$ 580,00 (Edif. Girassol) 
Taxas R$421,00) 

APARTAMENTOS 02 E03 QUARTOS 
Várzea -=02 quartos sendo 01 suite salac/varan- 
da, cozinha, banheiro, dependência, área, gara- 

gem, elevador. (Av. Feliciano Sodrên? 7 50/504R& 
L300,00 (Edif.Ivan Soriano) (Taxas R$ 854,00] 
Agribes - 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, 

Av. Feliciano 
Sodré, 654, loja 

em frente à Prefeitura! 

www.luelimoveis.com.br 
e-moil: loelimoveisiDterrm.com.br 

área elevador (Rua Carmela Dutran? 800/206 R$ 

1.100,00 (Edif. Monte Carlo)(Taxas R$ 360,00) 

Agriões - 02 quartos sendo 01 suite, sala c/ 
varanda cozinha, banheiro, area, garagem, ele- 

vador (Rua Rui Barbosa nº 645/403) R$ 1.700,00 

(Edif. Gran Semano) (Taxas R$ 825,00) 
Agriões = 02 quartos sendo 01 suite sala cf 
varanda cozinha, banheiro, área, garagem, ele- 
vador (RuaCarmela Dutra nº 410/207) R$ 1.400,00 
(Edif. Portal da Serra) (Taxas R$ 577,00) 
Várzea =0? quartos, sala, cozinha, banheiro. (Rua 

Djalma Monteiro nº 70/402) R$ 650,00 (Edif. Pi- 

menteiras) (Taxas R$ 410,00] 
Várzea = 02 quartos, sala charanda, cozinha, 

banheiro, area, garagem elevador, piscina, Sau- 
na salão festas (Av. Feliciano Sodren? 1221/603) 
R$ 1.400,00(Edif. Francisco Sa) (Taxas R$ 710,00) 

Agriões = 02 quartos s/ 01 suite, sala cozinha, 
banheiro, área, dependência gar elevador, pisci- 

na/sauna/salão festas (Rua Carmela Dutranº 99/ 

405) R$ 1 600,00 (Edif. Rodrigo Cesar) (Taxas R$ 
BLODO) 

Meudon = 02 quartos, sala, cozinha, banheiro, 

area, garagem, elevador(Rua T upinambasnº 25/ 

3027R$550,00(Edif. Tupinambás) (Taxas R$ 402,00) 
Várzea - 02 quartos, sala c/varanda, cozinha, 

banheiro, area, garagem, elevador, piscina, sauna 
salão festas (Rua lose Mendonça Clarcknº 40/7207 

- (Edif. Solar da Serra) R$1.500,00 + taxas R$693,00 

Barra do Imbui = 02 quartos, sala, cozinha, ba- 
nheiro área RuaNestor FEonºB0/03. R$550,00 
+ IPTU e água R$ 111,00 

CONJUGADO 

Várzea - Rua Duquede Caxiasnº 53,528 (Galeria 

CidadeT eresôpols R$ 500,00 + taxas R$ 230,00 

IMÓVEL COMERCIAL 
Várzea = Travessa Ranulfo Feo nº 36/205 - sala 
comercial(Edif. Tulo Spector) R$ 750,00 + Taxas 
R$426,00 

Várzea =Av. Lúcio Meiran? 350/B01- (Edif. Marco 
Central)- R$1.000,00 + Taxas R$530,00 
Varzea -Imôvel com 33 m2. Rua HeitordeMoura 
Estevão nº GOB ( c/giral na metade da loja ). R$ 

1.500,00 + IPTU R$ 53,00 

Várzea -Imôvel com 33 m2 Rua Heitor deMoura 
Estevão nº 604 [ c/giral na metade da loja ). R$ 

1.500,00 + IPTU R$ 53,00 

banheiro de empregada, 02 
banheiros sociais, 03 quartos 
com armários sendo 01 me- 
nor, belo jardim - 01 vaga de 
garagem. REF. AvV-035 R$ 
390.000,00 
Na Várzea- Cobertura — Sala 
ampla, sala de jantar, 02 quar- 
tos sendo 02 suites, cozinha 
ampla com armarios, banhei- 
ro de empregada, area de ser- 

LOCAÇÃO 
No Centro - Rua Jose Men- 
donça Clark — Ed. Sol Nascen- 
te- apto. de sala, 02 quartos, 
banheiro social, cozinha, area 
de serviço, Dep. de emprega- 
da, 01 vaga de garagem- REF. 
AVL sol 020 — R$ 120000 + 
taxas. 
SALA COMERCIAL no Cond. 
Do Ed. Feliciano Sodré, 266 -— 
em frente ao MC Donalds, 01 

vaga de garagem — À partir de 
R$ 1.100,00 + taxas — Exclusivi- 
dade!! 
Na Tijuca — Apto. composto 
de 04 quartos sendo 3 suites | 
02 com varanda), ampla sala 
com 02 ambientes, lareira e 

varanda, sala de jantar, lava- 
bo, ampla cozinha com arma- 

Ref. A 021 

CAS AJD.MEUDON - Tipo Condomínio. E 
com sala com lareira sala de jantar, 2 quartos (suite du plajsendo uma 
com armano embutido, cozinha com armarios e exaustor, area de 
serio banhemprcom blindex. 2” pro-umasute, 1 quartotipo escri- 

reotarada em localtrangúilo, 

ros, area de serviço com quarto 
e banheiro — 230 mº - 02 vagas 
na garagem — REF. AV-026 —R$ 
3.000,00 + taxas. 

TERRENOS EM CONDOMÍNIO 
Condominio Portal do Quebra 
Frascos — Local Privilegiado com 
infra-estrutura de 1º mundo, ter- 
reno com 674,30 mé - Lindaárea 

de lazer, muitas areas verdes, 
sem passivo ecológico! REF- TEC 
018 — R$ 390.000,00 

APARTAMENTOS 
Na Várzea — Ápto. com sala, 01 
quarto, banheiro, jardim de in- 
verno, cozinha americana. REF. 
AV-0I0 R$ 200.000,00 — Exclusi- 
vidadel!! 
No Alto — Apto. sala, jardim de 

ARTAMENTO NO € Alugo AP 
Mendonça Clark - Edificio Sol Nascente - Apt” de sala, 

inverno, quarto, banheiro social 

e cozinha pequena. Próximo a 
feirinha do alto. REF AA-OOS R$ 
180.000,00 
No Alto- Apto. sala, jardim de 
inverno, quarto, banheiro social 

e cozinha. Próximo a feirinha do 
Alto! REF. AA-OLO R$ 190.000,00 
Na Várzea- Apto. sala, quarto, 
area, cozinha ampla e banheiro 
social, - fundos — sol da manhã e 
da tarde, 01 vaga de garagem - 
2º andar ótimo custo- beneficio, 

apto, arejado, próximo a áv. 
Feliciano Sodre, local tranquilo. 
REF AW-016 R$ 200.000,00 
No Alto — Apto. sala, quarto, 
cozinha e banheiro .Com estaci- 
onamento. Excelente lbcalização 
ha entrada do Jardim Cascata. 
REF- AA-011 — R$ 230.000,00. 

ENTRO - Rua José 

No Alto — Apartamento com 
quarto, sala com jardim de in- 
verno, banheiro social, cozinha 
com peg. ármário, estaciona- 
mento na frente do prédio. Lo- 
calização privilegiada. REF. AA- 
014 — R$ 240.000,00 
Em ARARAS- Apto. sala, 3 quar- 
tos, sendo 01 peg. Revertido, 
copa-cozinha, banheiro social, 

area de serviço com tanque ex- 
terno e area de estacionamento. 
REF AA-002 R$ 245.000,00 
Na Varzea — Apto. bem arejado, 
com sala, jardim de inverno, 02 

quartos, banheiro social, cozi- 
nha, area de serviço, wc, eleva- 

dor. — sem vaga de garagem. 
REF. AV-036 R$ 295.000,00 
Ermitagem -— Apto. tipo casa! 
Sala, cozinha, area de serviço, 

Vendo terrenos no Condomínio PORTAL DO QUEB 
FRASCOS - Local Privilegiado com infra-estrutura de Primeiro 
Mundo, terrenos cor medidas a partir de 450mm2 com (15 x 30) 

- Linda área de lazer, muitas áreas verdes, sem passivo ecológi: 

viço, Otimo terraço com vista 
para o Dedo de Deus. Área de 
lazer com sala de jogos, sala 
de musculação, bar e salão de 
festas, banheiros feminino e 
masculino, 01 vaga de gara- 
gem e 02 elevadores. REF. AV- 
002 R$ 650.000,000PORTUNI- 
DADE! 

CASAS 
Casa em Condomínio — Álbu- 
querque — Ambiente tranquilo 
— Casa com sala, 02 quartos 
(suite canadense), lavabo, co- 
zinha, despensa, area de servi- 
co, 01 vaga de garagem, espa- 
co gourmet (ja com aquece- 
dor de passagem e luminárias 
instaladas) REF. CCAlb-DD4. A 
partir de R$ 349.000,00 

tora salade TV, piso em tabua comida 2garagem uma para caio peg. 
e outra ampla para caro grande aquecimento de aquaa gas, terreno 
plano com jardim atoda volta. RE 455.000,00 - EXCLUSIVIDADE! 

1 quarto, banheiro social, cozinha, área 1 vaga de | | 
garagem, Ref AVLsol-10 - R$ 790,00 + taxas. co! À PARTIR de R$ 335.000,00 - CONDIÇÕES ESPECIAIS: EM- 

TRADA E SALDO EM 12% SEM JUROS - CONSULTE! 



SBaco, É DE Novemeno ce 202 1 

Crecr 0611 37/0-4 

ADMINISTRADORA 
Travessa Ranulfo Feo 36, sala 317 

Telefones de contato: 2/42-8896, 

2643-13/2,9958/-5 /44 (vivo) 

Apto. Alto: quar- 
to, sala, cozinha, 
banheiro, gara- 
gem-emfrente a 
Faculdade. R$ 
800,00 + taxas 
(HAzul 307) 
Apto. Agriões: 
apto. 01 quarto, 
sala, cozinha, ba- 
nheiro. R$ 500,00 
+ taxas (Henry 
108) 
Apto. Centro: 
quarto, sala, COZI- 
nha, banheiro. R$ 
500,00 + taxas 
(Angélica 302) 
Apto. Ermitage: 
02 quartos, sala, 
cozinha, banhei- 
ro, àrea serviço, 
varanda e vaga 

CASA EM CONDOMÍNIO com 3 pisos, 5 quartos e 
4 suites construida todaem madeira de Peroba Do 
Campo, Ipê Granito com detalhes, da madeira nas 
janelas, portas, escadas, tetos e pisos. Os môveis da 
casa tem detalhes em Rádica Italiana. Área gourmet 
completa Condominio com umadasmelhores 
estruturas delazerda Região Serrana verdadeiramen- 
teum Clube. R$2. 990.000,00 Aceita permuta. Cond: 
R$ 1.500,00. IPTU:R$ 593,38 /Cod: CC5-013 

VENDA - COBERTURA NO ALTO Encalante cobertura 
lingar, perto da Feso e Clube Higino, composto de sala em 
3 ambientes, 2 qtos. (1 suite), banh socialcompleta ampla 
cozinha com armários. Varanda externa em À sendo uma 
parte coberta. Vaga de garagem ACEITA IMÓVEL DE MENOR 
VALOR NA ZONA SUL DO RI R$ 790.000,00 /Comd: R$ 700,00 
FIPTLE anual R$ 1822/00 — R$ 151,83 - Cód: AC-I 

BARONE IMÓVEIS 
ENTRE, A CASA É SUA 

quartos, sendo 01 
suite, com arma- 
rios embutidos, 
dependência de 
empregada, am- 
pla sala, cozinha 
com armários, 
despensa, areade 
serviço -— R$ 
1.700,00 + taxas 
(S.Serra 504) 
Loja em 
Shopping: exce- 
lente parasalão de 
cabeleireiro ou 
escritório. R$ 
1.500,00 + taxas 
(Francisco Sa 204) 

Á 

CRC 069352 5-R. 

garagem. R$ 
900,00 + taxas (Apa 
503.8) 
Apto. Várzea: 2 

Venda 
Casa em Albuquerque com 04 suites, sala 
de estar, sala de jantar, varanda, cozinha, 
area de serviço, quarto de guardados, gara- 
gem, uma linda vista com muito sol. Pomar, 
Jardim. Vista indevassável. O proprietário 
tem interesse em imóvel em Pedra de 
Guaratiba. R$ 550 mil. Tel: 97377-6513. 

Casa a Venda no interior - Condominio 
Retiro da Serra, apenas 20 min da cidade, 
Composta de 03 quartos sendo 1 suite, 
sala de jantar sala de estar, mezanino 
copa, cozinha, 1 banheiro, área de serviço, 
garagem, piscina, salão de jogos, horta, 1 
anexo com 1 quarto e 1 banheiro, 
varandão e churrasqueira. Condominio 
com piscina natural, muita área verde para 
caminhadas, passeios, segurança, e 
tranquilidade! Aceito permuta por terreno 
em Teresópolis, permuta por casa na cida- 
de, aberto a propostas. R$ 440 mil. Telefo- 
ne: 9/3/7/-6515. 

Creci - 66.307 | 
e CNAI 23.364 

lazer completo e 2 vagas de garagem 

Consultoria e 
Avaliação Imobiliária 
em) 9.8544.2890 e 9.9398.9397 

Visite o nosso site: 

www.imoveisbarone.com.br 

Venda - Apto. em Agriões. Excelente apto de frente. Facil 
acesso para ocentro, tanto a pêcomocarro e portransporte 
público, com 2 quartos, salaboa, com vista total paraa Serra 
dos Orgãos, banheiro novo e completo, cozinha e área de 
serviçomuito arejadacom soldo dia todo. Prêdio com gara- 
gem e portaria 24 horas, localizado perto de restaurantes, 
supermercado, bancos, comércios colégio. R$ 285,000,00com 
os móveis. R$ 275.000,00 sem 05 móveis / Condominio: R$ 
527,00 /IPTU: anual R$ 840,00 - R$ 100,00 - Cod: AP1-606 

VÁRZEA Belissima cobertura linear com área de 212,76 mi 
e 950 m2 de terraço com vista para a Serra dos Órgãos com 
4 quartos sendo 2 suítes, banheiro social completo, ampla 
cozinha com armários planejados e área de serviço Terraço 
compécina churrasqueira, banheiro educha. Prédio com 

e 
R$ 1200.000,00. Cond: R$ 908.88 - IPTLE R$ 213,48 /AC-30] 

CRECiZADEa 

COMPRA - VENDE 
AVALIA E LEGALIZA 

Av. Lúcio Meira, 136 
99213-0572/2742-5561/97470-4229 

VENDA DE APARTAMENTOS 
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CRE - 716%ó 

Av. Lucio Meira 350 = Sala 405 parte 
Centro - Teresópolis- Tel: 2742-9299 

LOCAÇÕES 
ALTO - Conjugado. R$ 600,00 + 
Taxas. 
ALTO - Conjugado semi mobilia- 
do. R$ 800,00 + Taxas. 
AGRIÕES - Sala, 02 Quartos, Cozi- 
nha. Banheiro, De pendênciade em- 
pregada e garagem. R$1.350,00 + 
Taxas. 
AGRIÕES - Sala 3 ambientes com 
varanda, 03 Quartos sendo 02 Su- 
ites com armários, Banheiro social, 
Cozinha com armários, Área de 

140,00 / Ref: 5L-116 

Em breve 
um novo jeito 
de viver em 
Teresópolis! 
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serviço, Garagem, Dependência e 
Area de lazercompleta. R$ 3.400,00 
+ Taxas. 

RETA - Sala, 02 Quartos, Cozinha, 
Banheiro, garagem e área de lazer 
completa. R$ 1.100,00 + Taxas. 
VARZEA (cobertura) = Sala de es- 
tar, Sala de jantar, 04 Suites, Cozi- 
nha com armários, Bar, Adega, Es- 
cntório. R$ 6.000,00 + Taxas. 
VÁRZEA - sala, quarto, cozinha, 
banheiro. rê 950,00 + taxas. 
VILA MUQUI - Sala, 02 Quartos, 
Cozinha, Banheiro, Area de servi- 
ço. R$ 850,00 + Taxas. 

LOJAS 

ALTO - Loja. R$ 1.200,00 + Taxas. 
CENTRO = Sobrado. E$ 19000 + 

Taxas. 
CENTRO =Sobrado com divisórias. 
R$ 1.900,00 + Taxas. 

VENDO CASA EM CONDOMÍNIO - VARGEM GRANDE. Casa em dois pavimentos, 
localizada dentrode reserva florestal, muito aconchegantee de muito bomgosto com 
vista maravilhosa e indevassável da Mulher de Pedra lo. Pav: Salacomvar, amplacoz, 
acoplada a sala, área de serviço, Quarto s/armário, banheiro completo, arejada e com 
muita laridade. Escada de acesso para O pão superior em metal desenhado. do. Pav: 
Quarto com vista banheiro compl, cdoset esapateira. Imóvel com piso de cerâmica no 
lo pav. e piso quente laminado, no 20. Pavimento. Deck na entrada comclhurr. portátil 
Cond.com BzercompL R$ 670 mil/ Cond: R$500,00 [IPTU anualR$ 680,00- R$ 56,67 

VENDAS - APARTAMENTOS 

VÁRZEA. Em frente à Prefeitura. 3º andar e de frente. Piso de 
madeira (taco), hall de entrada, sala, cozinha, banheiro e quarto 
amplo. Prédio sem garagem e sem elevador, localização exce- 
lente e conduções diversas na porta. Distante do Centro 700 
mts. Fazemos financiamento pela Caixa. R$ 170 mil. Cond: R$ 
280,00. IPTU R$ 100,00 / Ref: AP01- 300 

VENDOSALA COMERCIAL NA RETA. Em frente ao MeDonald's, 

com vaga de garagem e com 28 m2. Prédio novo e modemo 
localizado no novo centro de empresarial da cidade. Fazemos 
financiamento pela Caixa. R$ 220 mil.Cond: R$ 320,00. IPTU: R$ 

ora em 
Teresópolis sua 
oportunidade 
de realizar seu 
sonho da casa 
própria 

Apartamentos em 

um condominio resort 
Espero você na 
inauguração do 
STAND DE VENDAS 
localizado próximo 
ao McDonald's 
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CARRAPETA 
QUATRO SORTEIOS A CADA SEXTA-FEIRA 

Confira o regulamento nas lojas do Grupo CARRAPETA 


